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 2  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 االختبار األول
 أ( حٌؼز١ش حٌٛظ١فٝ: حوظذ رشل١ش اٌٝ طذ٠ك ٌه طٕٙجٗ ف١ٙخ رخٌشفخء رؼذ ػ١ٍّش ؿشحك١ش أٚال حٌظؼز١ش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -حوظذ فٝ ِٛػٛع ٚحكذ ِّخ ٠ٍٝ :  -د( حٌظؼز١ش حإلرذحػٝ:

 آدحد ٠ـذ حٌظلٍٝ رٙخ رؼ١ذح ػٓ حٌظؼظذ . ػٕذِخ طىظذ فٝ ٘زح حٌّٛػٛع  ( حٌش٠خػش حٌزذ١ٔش ِف١ذس ٌٍـغُ ٚحٌٕفظ ٌٚٙخٔ)            

 ر١ّٓ أػش حٌش٠خػش فٝ ٔفغه                  

 ( حعظغالي حٌٛلض حعظغالال ع١ٍّخ ٠ئدٜ رٕخ اٌٝ حٌلظٛي ػٍٝ حٌؼٍُ ٚٚفشس حٌّخي  ٚص٠خدس حإلٔظخؽٕ)           
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............................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 : ِٓ لظش )ػٍٝ ِزخسن(ٔػخ١ٔخ حٌمشحءس  : ط
 أِخَ حٌؼزخسس حٌظخ١ٌش:  )×( أٚ ػالِش )√( ػغ ػالِش ) أ ( 

 ِؾ حٌشفظ١ٓ ِغ ٘ض حٌىظف طؼز١ش ػٍٝ حٌذ٘شش ٚحٌظؼـذ        )       (ـ ٔ

ٌْظَمَٝ ـٕ زَخَسن َػٍِٝ) ح ُِ )  ْ ْٕذَ  رِظْز١خ  )        (             (.ػز١ذ رَِٕٝ) لَْش٠َشِ  ِػ

 ؟ كٍٙخ طُ ٚو١ف ؟ ٌٍُىظّخد حٌز٘خد أػٕخء ٚحٌذٖ ٚ ِزخسن ػٍٝ ٚحؿٙض حٌظٟ حٌّشىٍش ِخ( د

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ؟ حٌظزٝ ٚحٌذ ِؼٗ حطفك ٚػالَ ؟  حٌمشآْ ٠ذ٠ٗ ػٍٝ ِزخسن ػٍٝ كفع حٌزٞ حٌش١خ ِٓ( ؿـ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ٠ٍٟ ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظٛحد طخ١ش(  د) 

َ   َوخَٔضْ  ـٔ زَخَسن َػٍِٝ) أُ َٙخ ٌِفَِشحقِ ( ......... ُِ  (  َسحفَِؼــش   ـ َكِض٠َٕـــش   ـ فَِشَكـــــش  . )  حْرِٕ

ََ  ـٕ ٌَْىخطِذُ  َػَض ْْ  َػٍَٝ ح ْٓ ..........  أَ زَخَسن َػٍِٝ) ِِ ـقَ (. )  ُِ ِِ َُ  ـ ٠َُغــخ ْٕظَمِـ َُ ٠َشْ  ـ ٠َ  ( ـــظُ

..................... 

..................... 
................................................................................... 

...................................................................................... 
.................. 
.................. 
.................. 
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 3  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ِٓ ِٛػٛع ) روخء طزٟ (:  ٕط
 ) ٌّٚخ أفؼض حٌخالفش اٌٝ  ػّش رٓ ػزذ حٌؼض٠ض أطظٗ حٌٛفٛد فبرح ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص فٕظش ػّش اٌٝ طزٝ طغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد  ٠ظىٍُ فمخي : 

 غخٔٗ (١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أعٓ ِٕه فبٔٗ أكك رخٌىالَ فمخي حٌظزٝ ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ أّخ حٌّشء رؤطغش٠ٗ لٍزٗ ٌٚ

 ؟ ِٚخ ِؼخد ) ٠ظىٍُ ( ؟  ِٚخ ِفشد ) حٌٛفٛد ( ؟   ِخ ِشحدف ) أفؼض(  ) أ ( 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 أِخَ حٌؼزخسس حٌظخ١ٌش :  )×( أٚ ػالِش )√( ػغ ػالِش  ( د) 

 ِّٓ ٘ٛ أوزش ِٕٝ عٕـخ   )     ( ٠ـذ أْ أغخدس حٌّـٍظ خـال ـ ٔ

 )     (    عٕـخ ِٕٝ أوزش ٘ٛ ِّٓ خـال حٌّـٍظ أغخدس أْ ٠ـذـ ٕ

 ِخ ِٛلف ػّش رٓ ػزذ حٌؼض٠ض ِٓ حٌظزٝ ك١ّٕخ أسحد أْ ٠ظىٍُ ؟ ٚرُ سد حٌظزٝ ػ١ٍٗ ؟ؿـ (  ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ؟ عٕخ ِٕه أوزش ٘ٛ ِٓ ف١ٗ ٠ظٛحؿذ ِـٍظ فٝ حٌىالَ أسدص اْ طفؼً ِخرح( ) د 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 حٌمشحءس ِظلشسس حٌّلظٜٛ:  ٖط
ٌة حٌث حقق العدٌد من اإلنجازات على مدار الشهٌر استطاع وضع نفسه فى مكانة عل المصريعبد اللطٌف أبو هٌف السباح 

الصعوبات التى  متحدٌا جمٌع 0291ومن أهمها :عبوره لبحر المانش عدة مرات محققا رقما قٌاسٌا عام  الرٌاضًمشواره 
خمس واجهته منها :البرودة القاتلة والتٌارات الجارفة وفد فاز بها فى أكثر من عشرٌن سباقا دولٌا وحصل على بطولة العالم 

 جعلته ٌستحوذ على إعجاب العالم. التًمرات ولهذا البطل العدٌد من المواقف اإلنسانٌة 

 تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : -ا
 موقف (-إٌقاف -"مواقف" ) وقف مفرد -9                    المغمور(  -المكروه -"الشهٌر" ) الفقٌر مضاد -0
 و............................... واجهها ابو هٌف فى بحر المانش....................... التًمن الصعوبات  -0: أكمل ما ٌلى -ب
 .مرات  ..................على بطولة العالم . أبو هٌفحصل  -9 
 اذكر أهم إنجازات أبى هٌف؟  -ج

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 : ِٓ ٔض ) ٔظخثق أد (             ) اؿزخسٜ(ٔػخٌؼخ حٌٕظٛص  ط
لخي طؼخٌٝ : ) ٚلخي حسوزٛح ف١ٙخ رخعُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ سرٝ ٌغفٛس سك١ُ * ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف حرٕٗ ٚوخْ    

 فٝ ِؼضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِؼٕخ ٚالطىٓ ِغ حٌىخفش٠ٓ (

 .......................ِٚفشد ) حٌـزخي (  ....................... ٚؿّغ ) حرٓ (  ..................... عخ٘خ (أوًّ : ِؼٕٝ ) ِش ) أ ( 

 ػٍٝ أٜ شت ٠ذي ٘زح حٌظؼز١ش؟ .................فٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ ) ِٛؽ وخٌـزخي (   -ٕ

............................................................................................................................................................................ 

 أِخَ حٌؼزخسس حٌظخ١ٌش :  × ( أٚ ػالِش ) √ ( ػغ ػالِش )  ) د ( 

 عّغ حالرٓ والَ أر١ٗ ٚسوذ ِؼٗ حٌغف١ٕش فىخْ ِٓ حٌٕخؿ١ٓ    )    (ـ ٔ

 )    (                    حٌّخء طزظٍغ أْ حألسع ٝٚطؼخٌ عزلخٔٗ هللا أِشـ ٕ

 ٌّخرح أِش هللا طؼخٌٝ ع١ذٔخ ٔٛكخ رؤْ ٠ظٕغ عف١ٕظٗ؟ ) ؿـ ( 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ل٠ٛخ (   ٠مٛي حٌشخػش:         أ( ِٓ ٔض ) وٓ -أؿذ ػٓ عئحي ٚحكذ فمؾ ِٓ حٌغئح١ٌٓ ح٢ط١١ٓ : ٕط
 فخٔششٚ٘خ ٔؼشس فٛق حٌـزخٖ أّـــخ حٌظلش ػٕٛحْ حٌل١ــــخس

 ٚحرؼؼٛ٘خ سكّش ٌٍؼخٌّـــــــ١ٓ ٚحسعّٛ٘خ رغّش فٛق حٌشفخٖ

 ....................... ٌشفخٖ (ِٚفشد ) ح ......................ِٚؼخد ) سكّش (   ......................... أوًّ : ِؼٕٝ ) ػٕٛحْ حٌل١خس (   ) أ ( 

 ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ ) ٔؼشس فٛق حٌـزخٖ( ) د ( 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ٌّخرح طلظخؽ ِظش اٌٝ حألطلخء ؟  ) ؿـ ( 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ) أوًّ رخٌّطٍٛد ( ..........................  لخثً حٌٕض ٘ٛ حٌشخػش  ) د ( 
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 4  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 -د( ِٓ ٔض ) أخٝ حإلٔغخْ ( ٠مٛي حٌشخػش:
 فٝ ؿٛ٘شن حٌّطٍـك أخٝ حألر١غ ٚحألعٛد

 طـذ لٍزٝ رٙخ ٠خفــك أِذ ٠ذٜ فظخفلٙـــــخ

 ......................ِٚؼخد ) حٌّطٍك (  ................ٚؿّغ ) لٍذ (  .............أوًّ : ِؼٕٝ ) ؿٛ٘شن (  -ٔ

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش : حألر١غ ٚحألعٛد؟  -ٕ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لشِلّذ ػؼّخْ ؿالي (   -ػ١غٝ حٌٕخػٛسٜ  -لخثً حٌٕض ٘ٛ حٌشخػش:   ) أكّذ شٛلٝ  -ٖ

 ِخرح ؽٍذ حٌشخػش ِٓ أخ١ٗ حإلٔغخْ فٝ حٌز١ض حٌؼخٔٝ ِٓ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ ؟ -ٗ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 سحرؼخ حٌٕلٛ:
ٌُ  أر٘خُٔٙ طخف١ش ٚػمٌُٛٙ ٚحػ١ش  ٠غظؼ١ْٕٛ رخهلل فٝ وً أِٛسُ٘  حٌّظفٛلْٛ ٠ؼشفْٛ و١ف١ش حٌلظٛي ػٍٝ أػٍٝ حٌذسؿخص ألْ حٌطالد) 

 (  هللاحالِظلخْ ٚرٙزح طىْٛ خطٛحطُٙ ِٛفك رؼْٛ  ػٕذفٝ حإلؿخرش  ٌّظفٛل٠ْٛظغشع ح

 أػشد ِخ طلظٗ خؾ) أ ( 

 اػشحرٙخ حٌىٍّش

  حٌطالد

  حٌّظفٛلْٛ

  ػٕذ

  هللا

   حعظخشؽ ِٓ حٌمطؼش حٌغخرمش : ) د ( 

 حالعظخشحؽ حٌّطٍٛد

  ٔٛػٗ ٚر١ٓ ٌّزظذأ خزشح

  ٔٛػٗ ٚر١ٓ ٔخعخ ٌلشف خزشح

  ٔخعخ ٌفؼً خزشح

 ) طخس حٌّظفٛق ِلزٛرخ (   حكزف حٌٕخعخ ٚحوظذ حٌـٍّش طل١لش ) ؿـ (

............................................................................................................................................................................ 

 ِؼظضح رظخس٠خٗ ( حؿؼً ٘زٖ حٌـٍّش ٌـّغ حٌّزوش ٚغ١ّش ِخ ٠ٍضَ حٌّظشٞ) ظً  ) د ( 

............................................................................................................................................................................ 

 (  أوًّ رخزش شزٗ ؿٍّش  .....................) حٌـٕذٜ  ) ٘ـ ( 

   -خامًسا الخط : اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى:
 وقف الخلق جمًٌعا ٌنظرون  ::: كٌف أبنً قواعد المجد وحد

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 سادًسا اإلمالء : اكتب ما ٌملى علٌك
.............................. 

............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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 5  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 االختبار الثانً
 أٚال : حٌظؼز١ش

 : ) أ ( حوظذ الفظش طلغ ف١ٙخ صِالءن ػٍٟ حال٘ظّخَ رخٌٕظخفش . أٚال حٌظؼز١ش حٌٛظ١فٟ

 

 

 

 

 

 

 ػخ١ٔخ حٌظؼز١ش حإلرذحػٟ : ) د (  حوظذ فٟ ٚحكذ فمؾ ِٓ حٌّٛػٛػ١ٓ ح٢ط١١ٓ :

 ٓ هللا : حوظذ ػٓ أ١ّ٘ش حٌظذحلش ٚأػش٘خ ِز١ٕخ حٌظفخص حٌظٟ طلزٙخ فٟ طذ٠مه ٚٚحؿزه ٔلٖٛ . .حٌظذ٠ك حٌلك ٔؼّش ِٔ

 . ػاللش حألرٕخء رخٌٛحٌذ٠ٓ طمَٛ ػٍٟ حٌلذ ٚحٌظؼخْٚ ٚحٌطخػش .. كذػٕخ ػٓ ٚحؿزه ٔلٛ ٚحٌذ٠ه  .ٕ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ػخ١ٔ خ حٌمشحءس : أ( ِٓ لظش )ػٍٝ ِزخسن(:
 ِخ حٌطش٠ك حٌزٞ حخظخسٖ ػٍٟ ِزخسن ٌٕفغٗ ؟ ٌّٚخرح ؟ ) أ ( 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ؟ ُوظَّخرٗ فٟ خؼش أرخ حٌش١خ حٌظزٟ ٚؿذ و١ف(  د) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

     -: حٌخطؤ أِخَ(   Х)   ٚػالِش  حٌظل١ق أِخَ)  √  (  ػالِش ) ؿـ(  ػغ

   .     )      ( أكذ ػٍٟ ِزخسن حٌٕٙذعش ٚحٌلغخد رفؼً ٘زح حٌّؼٍُ حٌّظّىٓ    -ٔ

 .    )      ( فشً ػٍٟ ِزخسن فشال  رس٠ؼخ  فٟ حٌذسحعش رّذسعش حٌّٕٙذعخخٔش    -ٕ

 : حٌٕمؾ ِىخْ أوًّ(  د) 

 

 ِٛػٛع ) ٠َٛ ال ٠ٕغٝ  ( :د( ِٓ 
" ٚعشػخْ ِخ أؽً ٚؿٗ فخؽّش ٚفٟ حٌٍلظش ٔفغٙخ دٚٞ حٌظظف١ك حٌلخس ٚطؼخٌض ط١لخص حٌظشك١ذ ِؼزشس ػٓ عؼخدطٕخ رشإ٠ظٙخ ٚكذػض 

..................... 
................................................................................... 

...................................................................................... 
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 6  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ِفخؿؤطخْ ......  ".

 ٘خص ِشحدف ) دٚٞ ( ، ِٚمخرً ) عؼخدس ( .) أ ( 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 د( ِخ حٌّفخؿؤطخْ حٌٍظخْ كذػظخ ؟  )

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ؿـ( ػالَ ٠ذي طظشف حٌضِالء ِغ فخؽّش ؟)  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ؿـ ( حٌمشحءس ِظلشسس حٌّلظٜٛ) 
هذا النهر  النٌل أعظم ما وهبه هللا المصرٌٌن إنه ٌشق ارضها جارٌا من الجنوب إلى الشمال حامال لنا الخٌر الوفٌر ولقد كان 

نهر بهرت العالمِ أجمع على مر السنٌن ومن واجبنا نحو هذا ال التًقٌام الحضارة المصرٌة القدٌمة  فً األساسًالعظٌم السبب 
 أن نحافظ على مٌاهه من التلوث وأن نرشد االستهالك فال نبدد تلك المٌاه فٌما ٌفٌد .

 :........... جمع "نهر -9... ...............".....مضاد "ٌفٌد ـ 0: ـ  أكمل ما ٌلى ) أ ( 
 ماذا ٌحدث إذا أسأنا استخدام نهر النٌل؟  ) ب ( 

 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌأتً:)×( أمام العبارات الصحٌحة وعالمة خطأ )√( ضع عالمة  -جـ 
 .ٌجرى نهر النٌل من الشمال للجنوبـ 0
 . كان نهر النٌل السبب فى قٌام حضارة مصر -9

 : ِٓ ٔض ) ٔظخثق أد ( :ٔػخٌؼخ حٌّلفٛظخص : ط
ؽ  َوخٌْ  ْٛ َِ ُْ فِٟ  ِٙ ِشٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ َٓ }لخي طؼخٌٝ : "  ٌَْىخفِِش٠ َغ ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ َؼَٕخ  َِّ َّٟ حْسَوذ  ْؼِضي  ٠َخ رَُٕ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ زَخِي ٚٔخدٞ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  ِٚٞ ٕٗـِ { لَخَي َعآ

خ حٌْ  َّ ُٙ َكخَي ر١ََْٕ َٚ  َُ ِك َِٓ سَّ ِش هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ح خء لَخَي ال َػخِط َّ ٌْ َٓ ح ِِ  ِٟٕ ُّ ً  ٠َْؼِظ َٓ }َّ اٌَِٝ َؿزَ ْغَشل١ِ ُّ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٖٛٗ   " } 

 تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : -ا 
 ٠ؤخزٟٔ { -٠ل١ّٕٟ  -٠ئ٠ذٟٔ ‘‘  :   } ٠ؼظّٕٟ ’’ ِؼٕٝ  ـ ٔ

 ِظؼخْٚ ِغ أر١ٗ { -ػخص ألر١ٗ  -٠ٛطف حرٓ ٔزٟ هللا ٔٛف رؤٔٗ  :   } ؽخثغ ألر١ٗ   ـ ٕ

 حٌغف١ٕش { -حألَ  -:  } حألِٛحؽ حٌؼ١ّش ) ٟ٘ ( فٟ أٚي ح٠٢ش ٠ؼٛد ػٍٟ   ـ ٖ

 د( فٝ ح٠٢خص حٌغخرمش ٔظ١لش ٚٔظ١ـش. ٚػلّٙخ ؟    

............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................                  

 فّخ عش ؿّخٌٗ ؟   -ؿـ( )ِٛؽ وخٌـزخي( طظ٠ٛش ؿ١ًّ 

............................................................................................................................................... 
 د(  حوظذ ِٓ حٌٕض آ٠ش طذي ػٍٟ 

 " أِش هللا حألسع رخرظالع حٌّخء ٚحٌغّخء رخٌىف ػٓ حٌّطش ٚأٔظٟٙ حألِش ٚحعظمشص حٌغف١ٕش ٚرؼذ حٌظخٌّْٛ ػٓ هللا فٍٙىٛح "   .   

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 ِٓ ٔض ) وٓ ل٠ٛخ  (:   ـ ٔ ػٍٝ عئحي ٚحكذ ِٓ حٌغئح١ٌٓ ح٢ط١١ٓ: أؿذ ٕط
 أششق حٌظزق فٙضٚح حٌٕخث١ّـٓ ٠خ شزخد حٌؼٍُ فٟ حٌٛحدٞ حأل١ِٓ

 عــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــمذحِــخ ل٠ٛــخ ِظــش طشؿٛ ِٕــىُ ؿ١ــال فظ١ــخ

 وظــذ حٌزي ػٍٟ حٌّغظؼؼــف١ٓ ال ػؼـ١فـــخ خخثــش حٌؼــــضَ ػ١١خ

 ِخ حٌّشحد ) رخٌٕخث١ّٓ ( ، ِٚخ ِمخرً ) خخثش ( ، ِٚخ ِؼٕٟ ) حٌز١ٕش ( .   ) أ ( 

  ............................................................................................................................................... 
 ٌغخرمش ؟د(  رّخ ٔظق حٌشخػش حٌشزخد فٟ حألر١خص ح

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 ؿـ( أٞ حٌظؼز١ش٠ٓ أؿًّ ٚأٔغذ ٌٍّؼٕٟ ) حٌٛحدٞ حأل١ِٓ ( ، ) حٌٛحدٞ حٌىز١ش ( ٌّٚخرح ؟  

............................................................................................................................................... 
 د( ) أششق حٌظزق ( االَ ٠ذػٛ ٘زح حٌظؼز١ش ؟
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 7  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 ِٓ ٔض ) أخٝ حإلٔغخْ (: -ٕ
 أكزــــــــخء ٚ أػٛحٔخ        ٚٔغـؼذ رخٌل١خس ِؼ خ 

 ٔش حٌفشدٚط د١ٔـــخٔخ         ٌٚٛ شجٕخ أكٍٕخ ؿـ

 ، ٚؿّغ ) حٌذ١ٔخ ( .    ٘خص ِؼٕٟ ) أكٍٕخ ( ، ِٚفشد ) اخٛحْ ( ) أ ( 

  ............................................................................................................................................... 
 د( طش١ش حألر١خص اٌٟ حٌٙذف ِٓ حٌل١خس ٌىً حٌزشش . ٚػق رٌه  ؟) 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 ؿـ( أٞ حٌظؼز١ش٠ٓ أؿًّ ) ٔغؼذ رخٌل١خس ِؼخ  ( ، ) ٔل١خ حٌل١خس ِؼخ  ( ٌّٚخرح ؟  

............................................................................................................................................... 

 سحرؼ خ حٌمٛحػذ حٌٕل٠ٛش :
ٚأؿظٙذ كظٝ أطزق ػخٌّخ  ػزمش٠خ  أٚ أد٠زخ  ِشٙٛسح  فٟ حٌّـظّغ ، ٌٚؼٍىُ  حألخالقحٌؼٍُ ٚٔغ١ُ  ٘ٛحءر١ظٟ حٌؼخٟٔ حعظٕشك ف١ٙخ  ِذسعظٟ" 

 " حٌمٍذأ٠ٙخ حألرٕخء طمذسْٚ ِذسعظىُ أٙخ فٟ 

 أػشد ِخ طلظٗ خؾ .) أ ( 

 اػشحرٙخ حٌىٍّش

  ِذسعظٟ 

  ٘ٛحء

  حألخالق 

  حٌمٍذ

  - - -حعظخشؽ :  ) د ( 

 حالعظخشحؽ حٌّطٍٛد

   ٌّزظذأ ِفشدح   خزشح  

ح    ٔٛػٗ ٚحروش ٔخعخ ٌفؼً خزش 

  ٔخعخ ٌلشف ؿٍّش شزٗ خزش 

  ٔخعخ ٌلشف خزشح   طمغ ؿٍّش

 ) إٔخ ٔلذ حٌؼٍُ (    حكزف حٌلشف حٌٕخعخ ٚحوظذ حٌـٍّش طل١لش. ) ؿـ ( 

............................................................................................................................................... 
 ) وٓ ل٠ٛخ  (            حكزف حٌفؼً حٌٕخعخ ٚحوظذ حٌـٍّش طل١لش. ) د (

............................................................................................................................................... 
 ِفشد ( . طخ١ش  -ؿٍّش حع١ّش  -. ٔٛع حٌخزش فٟ حٌـٍّش ) شزٗ ؿٍّشكـشس حٌذسحعش ِلشحد حٌؼٍُ  -٘

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

   -خامًسا الخط : اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى:
  ا ::: شعًبا ٌرٌد لها الحٌاة شجاًعاٌا رّب مصر تولّ مصر وهب له

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 سادًسا اإلمالء : اكتب ما ٌملى علٌك
.............................. 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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 8  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 لثاالختبار الثا
  .طلزس ف١ٙخ عخثمٝ حٌغ١خسحص ِٓ حٌغشػش  اسشخد٠ش الفظٗ حوظذ -   )اؿزخسٜ  (حٌّٛػٛع ٘زح فٝ : حوظذٔأٚال حٌظؼز١ش : ط

 

 

 

 

 

 

  :٠ٍٝ  ِّخ ٚحكذ ِٛػٛع فٝ حوظذ :ٕط

 حألعشس حٌٕخؿلش ٔٛحس ٌٍّـظّغ حٌّظمذَ ، ٠ٚمَٛ وً فشد ف١ٙخ رٛحؿزٗ . -ٔ

 .ثّخ ٚحكش حألِٓ ٚحٌشخخء ، ٚشؼزٙخ حألط١ً ٠ؼشف فؼٍٙخ ٠ٚلخفع ػ١ٍٙخ ، ٠ٚغخُ٘ فٝ ٔـخف ِششٚػخطٙخ حٌم١ِٛشطظً ِظش حٌؼشٚرش دح -ٕ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

  :أؿذ ػٓ حٌغئحي ح٢طٝ ِٓ لظش " ػٍٝ ِزخسن "  -ٔػخ١ٔخ حٌمشحءس :                                    

 -: حٌخطؤ أِخَ(   Х)   ٚػالِش  حٌظل١ق أِخَ)  √  (  ػالِش ػغ(  أ)    

زَخَسن َػٍِٝ) أُْعَشسُ  َوخَٔضْ  ـٔ ُِ ) ًَّ َل َٓ  طَْمِذ٠ش   َِ  )       (                                    .حٌلىِٛشِ  ِِ

َْ  ـٕ ُْ عَ  َوخ خ زَخَسن َػٍِٝ) َـّ ُِ ) َٝ  )        (                                                  .حٌطَّْزغِ  لَخِع

 ؟    و١ف ٚؿذ حٌفظٝ كخي ) ػٕزش أفٕذٜ ( ك١ٓ دخً ػ١ٍٗ فٝ ِىظزٗ د(

 ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................        

 ؟ ِخ عش حكظشحَ حٌٕخط ٌـ ) ػٕزش أفٕذٜ ( ؿـ(

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ٠ٍٟ ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظٛحد طخ١ش(  د) 

ٛسُ  َػَشعَ  ـٔ ُِ ؤْ َّ ٌْ زَخَسن َػٍِٝ) َػٍَٝ ح خلِشْ ...........  لَْذُسُٖ  َسحطِز خ( ُِ َْ . )  ش  ُغٛ ّْ َغشٌ  ـ َخ ّْ َْ  َخ َغشٌ  ـ َٚعْزُؼٛ ّْ َْ  َخ  (  ٚطِْغُؼٛ

ْ٘ظََذٜ ـٕ ١ْخُ  ح زَخَسن) حٌشَّ ٓ أْطٍُُٗ  َش١ْخ   اٌِٝ( ُِ ٌُْىَٛ: ......... )  ِِ ٌَْخ١ٍِــؾ ح ْٔزَـخي ـ ٚح ١ٕـشِ  ـ رِِش ٌِْؼض ِِ  ( ح

  "روخء طزٝ   "ِٛػٛع ِٓ -ٕ
أطظٗ حٌٛفٛد فبرح ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص فٕظش ػّش اٌٝ غالَ طغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد أْ ٠ظىٍُ فمخي :  ) ٌّٚخ أفؼض حٌخالفش اٌٝ ػّش رٓ ػزذحٌؼض٠ض

ٖ ٌغخٔخ ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أعٓ ِٕه ، فبٔٗ أكك رخٌىالَ . فمخي حٌغالَ ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ، أّخ حٌّشء رؤطغش٠ٗ : لٍزٗ ٌٚغخٔٗ . فبرح ِٕق هللا ػزذ

  خس ، ٌٚٛ أْ حألِٛس رخٌغٓ ٌىخْ ٕ٘ٙخ ِٓ ٘ٛ أكك رّـٍغه ِٕه ، فمخي ٌٗ ػّش : طذلض طىٍُ . (الفظخ ٚلٍزخ كخفظخ فمذ أؿخد ٌٗ حالخظ١

 فشغض ( –حٔظٙض  –وؼشص     (أفؼض ( : (ِشحدف  -ٔ    حأللٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ : ر١ٓ ِّخ طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش أ(

..................... 
................................................................................... 

...................................................................................... 
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 9  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 اِخسحص ( –أٚحِش  –أ١ِش ( : ) أِشحء ؿّغ )  -ٖوزرض (                  –ؿٍٙض  –عىض  طذلض ( : ) ( ِؼخد -ٕ  

  ؟ ِظٝ ٠ىْٛ حٌّشء ِغظلمخ ٌٍىالَ فٝ ٔظش حٌغالَ حٌّظلذع رٍغخْ ٚفذ حٌلـخص د(

   ........................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................       ...............................................   

 ؿـ( ِخ سأ٠ه فٝ طظشف حٌغالَ ؟ ػًٍ ٌّخ طمٛي .

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................   

 ـ  حٌمشحءس ِظلشسس حٌّلظٜٖٛ 
فمحمد  إذا توافرت لدٌه اإلرادة  شًء أي"محمد صالح" الذى أثبت للعالم أجمع أن اإلنسان بوسعه فعل  المصريإنه الشاب 

ٌُضرب به المثل االعلى  ٌُشار إلٌه بالبنان و واألخالق  االلتزام  فًصالح لٌس مجرد العب كرة قدم بل قدوة ألبنائنا وشبابنا 
 مٌدة فعلٌك االقتداء به لتكون نموذجا رائعا مثله .الح

 "المثل":.........  جمع -9"األخالق":.............. مفردـ 0  أكمل ما ٌلى  : -ا
 صار محمد صالح قدوة لغٌره ؟ شًء أي ـ ف0ً -ب

................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................... 

 بم تنصح الشباب لٌحققوا طموحاتهم؟ -9
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. .................. 
 أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌأتً:)×( أمام العبارات الصحٌحة وعالمة خطأ )√( ) جـ ( ضع عالمة  
 .                                )       ( محمد صالح ضرب المثل فى المحسوبٌة والواسطة ـ 0
 )       (    .                                    والخلقً الرٌاضًمحمد صالح نموذج للتفوق  -9

 ( :  حٌذ٠ٓ حٌّؼخٍِش ِٓ ٔض )  -ٔػخٌؼخ حٌّلفٛظخص : 
 " ؽخلظٗ أٚ أخز ِٕٗ ش١جخ رغ١ش ؽ١ذ ٔفظ .......  فٛق وٍفٗ أٚ حٔظمظٗ أٚ ِؼخ٘ذح   ظٍُ : " أال ِٓ  هللا سعٛي لخي

 حٌلذ٠غ .        رم١ش حوظذ) أ ( 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................           

 ِخ ؿّغ ) شت ( ؟          -ٖ؟          )ظٍُ( ِؼخد  ِخ -ٕ            )ِؼخ٘ذح  ( رىٍّش  حٌّمظٛد ِخ -ٔ ) د (

........................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................       ...............................................                  

 غ حٌشش٠ف فٝ ك١خطٕخ ح١ِٛ١ٌش ؟   ِخرح ٠لذع ٌٛ طُ ططز١ك ٘زح حٌلذ٠ ) ؿـ ( 

........................................................................................................................................................................ 

.......................................................       .....................................................................................................................       

 : " رغ١ش ؽ١ذ ٔفظ " ؟ د( ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ 

............................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................       ........ 

 : ِٓ ٔض ) وٓ ل٠ٛخ ( ٌٍشخػش ِلّٛد غ١ُٕ) أ (  حٌظخ١١ٌٓ : أؿذ ػٓ أكذ حٌّٛػٛػ١ٓ -ٕ
 عخٌــُ حٌـزٕــ١ـش ِـمـذحِـخ  لــ٠ٛخ   ِـظـش طـشؿـٛ ِـٕىـُ ؿـ١ـال  فـظ١خ

 وظذ حٌـزي ػـٍٟ حٌـّغظؼؼف١ٓ ال ػـؼ١ـفـخ  خــــخثش حٌؼــضَ ػ١ـ١خ

 ٘خ ٔؼشس فـٛق حٌــزخسفخٔـششٚ أّـــخ حٌظــلش ػٕــــٛحْ حٌل١ـخس

 ل٠ٛخ ( –فظ١لخ  –وش٠ّخ     (فظ١خ ( : (ِشحدف  -ٔ    :             حأللٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ ر١ٓ ِّخ طخ١ش حٌظٛحد ) أ ( 

 حٌـزٙش ( –حٌـزخْ  –ِفشد ) حٌلزخٖ ( : ) حٌـز١ٓ  -ٖحٌىغً (              –حٌّشع  –حٌمزق  حٌظلش ( : ) ( ِؼخد -ٕ

 ؟ شزخد حٌؼٍُ ِٓ ظشِ طشؿٛ ِخرح ) د ( 

............................................................................................................................................................................ 

................................................................       ............................................................................................................ 

     ِخ سأ٠ه فٝ حٌطخٌذ حٌزٜ ٠ًّٙ س٠خػش ؿغّٗ ٚػمٍٗ ؟ ِٚخ ػخلزظٗ ؟ ) ؿـ ( 

............................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................       .....................                      

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش : ) ٔؼشس فٛق حٌـزخٖ ( ؟ د(

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................       ............... 
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 11  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ِٓ ٔض ) حٌطّخع ٚحٌذؿخؿش ( ٌٍشخػش ِلّذ ػؼّخْ ؿالي  ) د ( 
 خؿشطىف١ٗ ؽٛي حٌذ٘ش شش حٌل وخْ حٌـزخ١ً ػٕذٖ دؿخؿــــــش

 ٚ٘ٝ طــز١غ ر١ؼش ِٓ ر٘ذ فٝ وً ٠َٛ ِش طؼط١ٗ حٌؼـذ

 ٚأٔٗ ٠ـــــضدحد ِٕٗ ػــــــــــضح فــظٓ ٠ـِٛـــــخ أْ ف١ٙخ وٕضح

 غزحء ( –غٕٝ  –ل١ّش     (ػضح ( : (ِشحدف  -ٔ                                حأللٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ : ر١ٓ ِّخ طخ١ش حٌظٛحد ) أ (

 كـؾ ( –كخؿخص  –ؿّغ ) كخؿش ( : ) كـخؽ  -ٖحٌشك١ُ (                        –حٌؼض٠ض  –حٌىش٠ُ  : ) حٌزخ١ً ( ( ِؼخد -ٕ

 ِخرح أػطض حٌذؿخؿش ٌٍطّخع ؟ ( د) 

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................       ...............................................   

 ؟ طّخع ؟ ِٚخ ػخلزظِٗخ سأ٠ه فٝ حإلٔغخْ حٌ ( ؿـ  )

........................................................................................................................................................................... 

................................................................       ............................................................................................................                                                         

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش : " طىف١ٗ شش حٌلخؿش " . ؟ ) د (

............................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................       ............................................................. 

 سحرؼخ حٌٕلٛ :
صسحػ١ش ، ٚطٕخػ١ش ، ٚػّشح١ٔش ، ٌٚزٌه أطزلض ِظش ػٕٛحٔخ ٌٍلؼخسس ،  ٚاْ حٌغخثل١ٓ  ٔٙؼش خؼشحء ، لخِض رٙخ ٚحكشرالدٔخ  "  

 . " حإلٔـخصحصِؼّشح ١ٌغـً حٌظخس٠خ  طؼخٚٔخِغظّظؼْٛ رّٕخظش٘خ ، فٍؼً شزخرٙخ ٠ظؼخْٚٔٛ 

 حٌخؾ . فٛق ِخ أػشد) أ ( 

 اػشحرٙخ حٌىٍّش

  ش ٚحك

  ٔٙؼش

  طؼخٚٔ خ

  حإلٔـخصحص

  - -حٌؼزخسس :  ِٓ حعظخشؽ ( د) 

 حالعظخشحؽ حٌّطٍٛد

    رخٌشىً ٚحػزطٗ ِزظذأ

    ٔخعخ ٌفؼً حعّخ   -

    ٔخعخخ كشفخ

   . فؼ١ٍش ؿٍّش ٔخعخ ٌلشف خزشح  

 أؿذ رّخ ٠طٍذ ِٕه أِخَ وً عئحي : ( ؿـ) 

 شزٗ ؿٍّش [ طخ١ش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ . –ؿٍّش  –ِفشد حٌؼظخف١ش فٛق حألغظخْ . ٔٛع حٌخزش : ] ـ ٔ

.............................................................................................................................     ............................................. 

 ِىخْ . ] كٛي حٌخزش حٌـٍّش فؼ١ٍش اٌٝ خزش ِفشد [أػالَ ِظش طشفشف فٝ وً  -ٕ

.............................................................................................................................     ............................................. 

 ف حٌفؼً حٌٕخعخ ، ٚأػذ وظخرش حٌـٍّش طل١لش ِغ حٌؼزؾ رخٌشىً [أػلٝ شزخد ِظش ِظؼخ١ٔٚٓ . ] حكز -ٖ

.............................................................................................................................     ............................................. 
 ] أدخل حرفا ناسخا على الجملة ثم غٌر ما ٌلزم [ السائحان سعٌدان .ـ 4

............................................................................................................................................................    

   -ة مرة أخرى:خامًسا الخط : اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقع
  بالضاد كتابه اإلله أن:::  رفعة حسبك بالضاد ناطًقا ٌا

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 سادًسا اإلمالء : اكتب ما ٌملى علٌك
.............................. 

............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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 11  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 رابعاالختبار ال
  "ِزخسن ( :  ِٓ لظش )ػٍٝ  -ٔأٚال حٌمشحءس : 

 -: حٌخطؤ أِخَ(   Х)   ٚػالِش  حٌظل١ق أِخَ)  √  (  ػالِش ) أ ( ػغ

  .                      )        (     حٌّظّىٓ حٌّؼٍُ ٘زح رفؼً ٚحٌلغخد حٌٕٙذعش ِزخسن ػٍٟ أكذ -ٔ

 )        (     حٌّٕٙذعخخٔش .                     رّذسعش حٌذسحعش فٟ رس٠ؼخ   فشال   ِزخسن ػٍٟ فشً -ٕ

 ( ٌّخرح وخْ ١ٌّالد ٘زح حٌٌّٛٛد فشكش وز١شس فٝ حٌمش٠ش وٍٙخ ؟) د 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

خْ طؼخؽف:  ػًٍ) ؿـ (  ـْ  . حٌظغ١ش حٌفظٝ ِغ حٌغَّ

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 ٠ٍٟ ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظٛحد طخ١ش(  د) 

ْفُشَٚشخصُ  َوخَٔضْ  ـٔ ْذَسَعشِ  َِ ٌَْؼ١ِْٕٝ لَْظشِ ) َِ خد(: .......... ) ح َـّ ٍْفَخ ُكْظشَ  ـ حٌغِّ ٌَْل َٓ  ـ ح ٌْمُْط ٌَْلِش٠شَ  ح  (  ٚح

 ( عخخٔش ٌّٕٙذح ـ حٌؼ١ٕٟ فظش ـ صػزً أرٟ)  رّذسعش حٌظلمٛح حٌز٠ٓ حٌؼض ١ِٕش ِذسعش ٔـزخء ِٓ(  ػٍٟ)   ـىخْٕ

 ِٓ ِٛػٛع ) ِفظخف حٌٕـخف ( -ٕ

٠ٛحؿٗ حإلٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ ػمزخص وؼ١شس ػ١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ اٌٝ حٌّغظمزً ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف فخٌٕـخف ٘ذف ٌٚىٓ حٌٛطٛي "

  " اٌٝ حٌٙذف ٠لظخؽ اٌٝ ِـّٛػش ػٕخطش طؼ١ٕٗ ػٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس ٚطغخػذٖ ػٍٝ حٌٛطٛي اٌٝ حٌٕـخف

 ٘خص ِٓ حٌفمشس : ِشحدف ) طغخػذٖ ( ِٚؼخد ) حٌفشً ( ٚؿّغ )ػمزش () أ ( 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 ِخرح ٠ـذ ػٍٝ حإلٔغخْ ػٕذِخ طٛحؿٙٗ حٌؼمزخص فٝ ك١خطٗ ؟) د ( 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 ِخ حٌؼٕخطش حٌظٝ طغخػذ حإلٔغخْ ػٍٝ ِٛحؿٙش حٌؼمزخص فٝ ك١خطٗ ٚحٌٛطٛي اٌٝ حٌٕـخف.؟ ( ؿـ) 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 ـ  حٌمشحءس ِظلشسس حٌّلظٜٖٛ
 ددت أصداؤها فى اهتماماتنا الٌومٌة وهى مقولة صحٌحة بال شكالعقل السلٌم فى الجسم السلٌم مقولة تلقفتها اآلذان وتر

وسٌلة  فالرٌاضة تقوى الصحة وتمنح اإلنسان النشاط والحٌوٌة وتمده بطاقة إٌجابٌة تعٌنه على النهوض بمسئولٌاته كما أنها 
 . حٌث ٌتشارك أبناء المجتمع فى ممارسة الرٌاضة الجماعٌة منها أو الفردٌة االجتماعًللتواصل 

 تحٌر الصواب مما بٌن القوسٌن  -أ
 األُذن (. -المؤذن -" ) اإلذن مفرد "اآلذان -9الضعٌف  (  -الكسول -" ) العلٌل مضاد "السلٌم -0
 .للرٌاضة فوائدها .اذكرها  -0 -ب

................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................

 تفضل ؟  الرٌاضات . أي -9
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 ٌتشارك أبناء المجتمع فى ممارسة الرٌاضة ............................أو...................................... -0ل:أكم -ج
 من أشهر ما قٌل عن الرٌاضة ........................ -9
 تنقسم الرٌاضة إلى ................و.................. -1

  فمؾ ِّخ ٠ؤطٝ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ حألٚي أكذّ٘خ :ػخ١ٔخ حٌّلفٛظخص : أؿذ ػٓ عئح١ٌٓ 

 ( ِٓ ٔض" ٔظخثق أد " ) اؿزخسٜ  -ٔ
 " لخي هللا طؼخٌٝ : " ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِؼضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِؼٕخ ٚالطىٓ ِغ حٌىخفش٠ٓ 

 ( ٘خص ِؼٕٝ )ِؼضٚي( ِٚفشد )حٌـزخي) أ ( 

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 ِخ ٔظ١لش ع١ذٔخ ٔٛف ) ػ١ٍٗ حٌغالَ ( الرٕٗ ؟ ِٚخرح وخٔض ٔظ١ـش ػظ١خْ حرٕٗ ٌٗ ؟ ) د ( 
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 12  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 ....................................................................أوًّ : )ِٛؽ وخٌـزخي ( طؼز١ش ؿ١ًّ ٠ذي ػٍٝ  ؿـ( 

.............................................................................................................................................................................  

 . حوظذ ح٠٢ش حٌظٝ ٠ؤِش ف١ٙخ ٔٛف حٌّئ١ِٕٓ رشوٛد حٌغف١ٕش كظٝ طٍلمُٙ ِغفشس هللا ٚسكّظٗ  ) د ( 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 ِٓ ٔض ) حٌطّخع ٚحٌذؿخؿش ( ٌٍشخػش ) ِلّذ ػؼّخْ ؿالي ( : -ٕ
 طىف١ٗ ؽٛي حٌذ٘ش شش حٌلخؿش وخْ حٌزخ١ً ػٕذٖ دؿخؿـــــــش

 ٚ٘ٝ طز١غ ر١ؼش ِٓ ر٘ــذ فٝ وً ٠َٛ ِش طؼط١ٗ حٌؼـذ 

                  : طخ١ش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ؤطٝ) أ ( 

 (  حٌؼظ١ُ –حٌىش٠ُ  –ِؼخد حٌزخ١ً : ) حٌل١ٍُ  -ٕ(               حٌظمذَ –خ ٠ؼـذ ٌؼظّظٗ ِ –ِؼٕٝ حٌؼـذ : ) حٌظفٛق  -ٔ 

 ( ٌّخرح وخٔض حٌذؿخؿش طىفٝ حٌزخ١ً شش حٌلخؿش ؟ ِٚخ حٌزٜ فؼٍٗ رٙخ ؟  د) 

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 . ( ) دؿخؿش طىف١ٗ شش حٌلخؿش ( ر١ٓ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظؼز١ش ؿـ) 

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 ِٓ ٔض ) أخٝ حإلٔغخْ ( ٌٍشخػش ػ١غٝ حٌٕخػٛسٜ : -ٖ
  ٌٕؼ١ش اخٛحٔخ ٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔخ ِؼخ

 أكزخء ٚأػٛحٔخ ٚٔغؼذ رخٌل١خس ِؼــــــخ 

 ( طخ١ش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ؤطٝ :           أ) 

 ٔفش ف ( -ٔشمٝ  -ِؼخد"ٔغؼذ ": ) ّٔشف   -ٕ سوزٕخ (                              -عخفشٔخ  -ِؼٕٝ "ؿجٕخ ": ) أط١ٕخ   -ٔ

 ( ِخ حٌٙذف ِٓ ٚؿٛد حإلٔغخْ فٝ ٘زٖ حٌذ١ٔخ ؟ ٚو١ف ٠لمك عؼخدطٗ ف١ٙخ ؟   د) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 .  ( ) ِؼخ ٌٕؼ١ش اخٛحٔخ ( ر١ٓ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظؼز١ش ؿـ) 

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 ػخٌؼخ حٌٕلٛ :
٠ىظغذ ١ِٛ٠خ  ِظؼٍُٚرفؼٍٗ أطزق وً  طلممخحٌذٌٚش رٗ  أ٘ذحف٠ئدٜ اٌٝ حٌظؼذ٠ً فٝ حٌغٍٛن ٚحألدحء ٚ٘ٛ ػ١ٍّش ِغظّشس طظلمك  حٌظؼٍُْ ا " 

 "خزشحص ِٚٙخسحص ح٢خش٠ٓ فٝ ِخظٍف ح١ٌّخد٠ٓ 

 .أػشد ِخ طلظٗ خؾ فٝ حٌفمشس حٌغخرمش ) أ ( 

 اػشحرٙخ حٌىٍّش

  حٌظؼ١ٍُ  

  أ٘ذحف

  طلممخ

  ِظؼٍُ

  : ( حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس  د) 

 حالعظخشحؽ حٌّطٍٛد

  ٔٛػٗ ٚر١ٓ،  ٔخعخ ٌلشف خزش   

     ٔٛػٗ ٚر١ٓ،  ٌّزظذأ خزش

    رخٌشىً ٚحػزطٗ،  ٔخعخ ٌفؼً حعّخ 

    اػشحرٗ ػالِش خِز١ٕ،  عخٌّخ ِزوش ؿّغ -

 : ( ػغ ِىخْ حٌٕمؾ ِخ ٘ٛ ِطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش ف١ّخ ٠ؤطٝ ؿـ) 

 ٌلشوش حٌّٛحطالص ) ِفؼٛي ألؿٍٗ ( ............................. ٌش حٌطشق طّٙذ حٌذٚ -ٔ

 ١ٍّز ػٓ حٌّذسعش ) كشف ٔفٝ ِٕخعذ( ٠غذ حٌظ .......................... -ٕ

 ( ػٍٝ حٌٕـخف ) خزش ِفشد ِٕخعذ ............................. ١ٌض حٌظ١ٍّزط١ٓ   -ٖ

 ِخ ٔٛع خزش " ١ٌظ " فٝ ٘زٖ حٌـٍّش ؟  د( ) ١ٌظ حٌّٕخفمْٛ ػٍٝ خٍك ػظ١ُ (
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 13  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 سحرؼخ حٌظؼز١ش : حوظذ فٝ ِٛػٛػ١ٓ فمؾ ِّخ ٠ؤطٝ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ حألٚي ِّٕٙخ
 .  حوظذ الفظش طز١ٓ ف١ٙخ أػش حؿظٙخد حٌظال١ِز فٝ حٌّزحوشس -ٔ
 

 

 

 

 

 

 ٚ حإلكغخْ ا١ٌّٙخ ٚحٌغّغ ٚحٌطخػش  ذ٠ٓحألرٕخء أغٍٝ شٝء ٌذٜ ح٢رخء ، ٠ؼلٝ ح٢رخء ِٓ أؿٍُٙ ٚ ٌزح ٠ـذ ػٍٝ حألرٕخء رش حٌٛحٌ -ٕ

 .  ٌّٙخ ، ٚ حكظشحَ خزشطّٙخ فٝ حٌل١خس ٌىٝ ٠ؼ١شٛح عؼذحء      

 . حٌؼٍُ ٠لمك ح٢ِخي ٚ ٠ظٕغ حٌّؼـضحص ػٕذِخ ٔغظخذِٗ فٝ طؼ١ّش حألسع ٚ كً حٌّشىالص -ٖ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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 9102 السادس االبتدائً للصف األول الدراسً للفصل الشاملة النهائٌة المراجعة العربٌة اللغة فً عاصم ابن سلسلة

 14  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 القراءة المتعددة 
 ـ مفتاح النجاح

شحكً ك١خطٗ ػمزخص وؼ١شس ػ١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘ذف حإلٔغخْ ٌٚىٓ حٌٛطٛي اٌٝ " ٠ٛحؿٗ حإلٔغخْ فٝ ِ

 ٘زح حٌٙذف ٠لظخؽ اٌٝ ِـّٛػش ػٕخطش "

 أ( أوًّ :  ِشحدف ػمزخص .................. ِٚفشد٘خ ...................

 ؟   ِخرح ٠فؼً حإلٔغخْ طـخٖ حٌؼمزخص حٌظٝ طمخرٍٗ -ٔد( أؿذ :  

 ِخ أٚي ػٕخطش حٌٕـخف وّخ فّٙض ِٓ حٌّٛػٛع ؟ -ٕ

 ؿـ( حلظشف عززخ آخش ٌٍٕـخف ٌُ ٠شد فٝ حٌّٛػٛع ِٓ ٚؿٙش ٔظشن .

" فخٌٕخؿق ال ٠ظشدد فٝ حطخخر حٌمشحس حٌظخثذ ، ٚأّخ ٠ّؼٝ لذِخ فٝ طٕف١زٖ ٚحػمخ رمذسطٗ ػٍٝ حٌٛطٛي اٌٝ ٘ذفٗ ، ال طمف ؽّٛكخطٗ 

 ٚحٌّٕخفغش " ذٞحٌظلػٕذ كذ ، ألٔٗ ٠ٍّه سٚف 

 [    حٌـشٞء –حٌظل١ق   –ِشحدف " حٌظخثذ " : ] حٌغش٠غ  -ٔ      ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : ٠ؤطٟأ( طخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّخ  

 سٚحثق [ –أسٚحف  –ؿّغ " سٚف " : ] س٠خف  -٠ٖؼخٔٝ [   –٠ظش  –ِؼخد " ٠ظشدد " : ] ٠غظّش  -ٕ    

 س ؟د( ِخ عّخص حإلٔغخْ حٌٕخؿق وّخ فّٙض ِٓ حٌفمش

 ؿـ( ٌُ ال طمف ؽّٛكخص حٌٕخؿق ػٕذ كذ ؟

" فخٌٕخؿق ال ٠ظشدد فٝ حطخخر حٌمشحس حٌظخثذ ، ٚأّخ ٠ّؼٝ لذِخ فٝ طٕف١زٖ ٚحػمخ رمذسطٗ ػٍٝ حٌٛطٛي اٌٝ ٘ذفٗ ، ال طمف ؽّٛكخطٗ 

 ٚحٌّٕخفغش " حٌظلذٞػٕذ كذ ، ألٔٗ ٠ٍّه سٚف 

 حٌخخؽت [    – حٌـشٞء –ِؼخد " حٌظخثذ " : ] حٌظل١ق  -ٔ:       ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ٠ؤطٟأ( طخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّخ  

 ػًّ [ –ؽش٠ك  –ِشحدف " ٘ذف " : ] غشع  -ٕ                                                                    

 د( ٌّخرح ال ٠ظشدد حٌٕخؿق فٝ حطخخر حٌمشحس وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس ؟

 إلرذحع . ( ٚػق ِفَٙٛ ٘زٖ حٌؼزخسسؿـ( ) حٌٕخؿق ٠ٍّه لذسس حالرظىخس ٚح

 ٠ٛحؿٗ حإلٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ ػمزخص وؼ١شس ، ػ١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ، ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ اٌٝ حٌّغظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف . 

 ٠مخرً [    –٠ظٙشد  –ِؼخد " ٠ٛحؿٗ " : ] ٠ششذ  -ٔ:       أ( طخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ

 ػخلزش [ –ػمزش  –ِفشد " ػمزخص " : ] ػمخد  -ٕ                                                                    

 د( و١ف ٠ظؼخًِ حإلٔغخْ ِغ حٌؼمزخص حٌظٝ طٛحؿٙٗ ؟

 ؿـ( ػًٍ : حٌؼمش رخهلل ٚحٌؼمش رخٌٕفظ ٚحٌٕخط ِٓ أُ٘ ػٕخطش حٌٕـخف حٌلم١مٝ .

 ص وؼ١شس ، ػ١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ، ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ اٌٝ حٌّغظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف . ٠ٛحؿٗ حإلٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ ػمزخ

 ػمزش [ –ػخلذ  –ِفشد " ػمزخص " : ] ػمخد  -ٔأ( طخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      

 ح١ٌَٛ [ –حٌغذ  –ِؼخد " حٌّغظمزً " : ] حٌّخػٝ  -ٖأك١خص [          –ك١ٛحص  –ؿّغ " ك١خس " : ] أك١خء  -ٕ   

 د( ِخ ٘ذف حإلٔغخْ فٝ حٌل١خس ؟ ِٚخرح ٠لظخؽ اٌٝ طلم١ك رٌه حٌٙذف ؟

 أِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ ِغ طظ٠ٛذ حٌخطؤ اْ ٚؿذ :× ( أِخَ حٌؼزخسس حٌظل١لش ٚػالِش ) √ ( ؿـ( ػغ ػالِش ) 

 ٚسدص رخٌذسط عظش فمؾ . )     (ػٕخطش حٌٕـخف حٌظٝ  -ٕ        حٌٕـخف أِش عًٙ لذ ٠ظلمك رخألكالَ .  )     ( -ٔ     

" حٌٕخؿق ال ٠ظشدد فٝ حطخخر حٌمشحس حٌظخثذ ، ٚأّخ ٠ّؼٝ لذِخ فٝ طٕف١زٖ ٚحػمخ رمذسطٗ ػٍٝ حٌٛطٛي اٌٝ ٘ذفٗ ، ال طمف ؽّٛكخطٗ 

 ػٕذ كذ ، ألٔٗ ٠ٍّه سٚف حٌظلذٜ ٚحٌّٕخفغش "

 ِفشد "كذٚد" -ٖ"    ِؼخد " ِظشددح -ِٕشحدف " حٌظل١ق "   -ٔأ( ٘خص ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش : 

                                                                                           ِخ ِخٌمشحس حٌزٜ ال٠ظشدد حٌٕخؿق فٝ حطخخرٖ ؟  -ٔد( 

 ٚػق طفش ِٓ طفخص حٌٕخؿق وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ؟ -ٕ

                   ٌّخرح ال طمف ؽّٛكخص حٌٕخؿق ػٕذ كذ ؟  -ٖ  

 ؿـ( ِخرح ٠لذع ٌٛ طشدد حإلٔغخْ فٝ حطخخر حٌمشحس حٌظخثذ ؟

) حٌٕخؿق دحثّخ  ٠ظخز حٌمشحس حٌظخثذ ٠ّٚؼٟ لذِخ  فٟ طٕف١زٖ ٚحػمخ  رمذسطٗ ػٍٟ حٌٛطٛي اٌٟ ٘ذفٗ ٚال طمف ؽّٛكخطٗ ػٕذ كذٚد ، 

 ألٔٗ ٠ٍّه سٚف حٌظلذٞ ٚحٌّٕخفغش  (.

 ٓ ِفظخف ِٓ ِفخط١ق حٌٕـخف حٌلم١مٟ : فّخ ٘ٛ ؟) أ ( حٌؼزخسس حٌغخرمش طؼزش ػ

 -)د( ٘خص ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ِخ ٠ؼزش ػٓ :

 ِفشد ) أ٘ذحفٗ ( . -ٗؿّغ ) كذ (           ،     -ِٖؼخد ) ِظشددح  (      ،      -ِٕؼٕٟ ) حٌظل١ق (    ،    -ٔ       

 )ؿـ( حوظذ ػالػخ  ِٓ ِفخط١ق حٌٕـخف وّخ طؼٍّض ِٓ حٌذسط ؟
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 15  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 (  " ال طمف ؽّٛكخطٗ ػٕذ كذ " حٌـّخي فٟ ٘زح حٌظؼز١ش ٠ٛػق .....................             أوًّ  . ) د

 ـ ذكاء صبي 
" ٌّٚخ أفؼض حٌخالفش اٌٝ ػّش رٓ ػزذحٌؼض٠ض أطظٗ حٌٛفٛد فبرح ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص ، فٕظش ػّش اٌٝ طزٝ طغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد أْ 

ٓ ِٕه فبٔٗ أكك رخٌىالَ . فمخي حٌظزٝ : ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ، أّخ حٌّشء رؤطغش٠ٗ لٍزٗ ٌٚغخٔٗ فبْ ٠ظىٍُ ، فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أع

 ِٕله هللا ٌغخٔخ الفظخ ٚلٍزخ كخفظخ فمذ حعظلك حٌىالَ  "

 ِفشد " طز١ش " -ٖؿّغ  " حٌٛفذ "    -ِٕشحدف " حٔظٙض "    -ٔأ( ٘خص ِٓ حٌفمشس ِخ ٠ٍٝ : 

                                                                         ٌظزٝ حٌزٜ ألٕؼٗ رٍغخٔٗ حٌالفع ٚلٍزٗ حٌلخفع ؟ ِخ سد حٌخ١ٍفش ػٍٝ ح -ٔد( 

 ِخ ل١ّش حٌّشء فٝ ٔظش طزٝ ٚفذ حٌلـخص ؟ -ٕ

 رُ ٚطف حٌظزٝ ٚفذ حٌلـخص أل١ِش حٌّئ١ِٕٓ ؟    -ٖ    

 ١ٗ ِٓ ٘ٛ أوزش ِٕه عٕخ ؟ؿـ( ِخرح طفؼً اْ أسدص حٌىالَ فٝ ِـٍظ ٠ظٛحؿذ ف 

 " لخي ػّش : ػظٕٝ ٠خ غالَ . فمخي ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ . اْ أٔخعخ غشُ٘ كٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخط ػ١ٍُٙ . فال طىٓ ِّٓ ٠غشٖ كٍُ هللا ٚػٕخء

 حٌٕخط ػ١ٍٗ فظضي لذِه . "

 أ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :

 طؼٍٛ [ -طضدحد  -ِؼخد طضي: ] طٕـٛ  -ٕطشك١ذ [                      -ف ِذ -ِؼٕٝ ػٕخء: ] حكظشحَ  -ٔ  

 د( رّخ ٔظق حٌغالَ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ػّش ؟                      

 ؿـ( " أّخ حٌّشء رؤطغش٠ٗ . لٍزٗ ٌٚغخٔٗ " ِخ حٌّمظٛد رٙزٖ حٌؼزخسس ؟ 

ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص فٕظش ػّش اٌٝ طزٝ طغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد  ٠ظىٍُ  ) ٌّٚخ أفؼض حٌخالفش اٌٝ  ػّش رٓ ػزذ حٌؼض٠ض أطظٗ حٌٛفٛد فبرح

 فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أعٓ ِٕه فبٔٗ أكك رخٌىالَ فمخي حٌظزٝ ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ أّخ حٌّشء رؤطغش٠ٗ لٍزٗ ٌٚغخٔٗ (

 ِخ ِشحدف ) أفؼض( ؟   ِٚخ ِؼخد ) ٠ظىٍُ ( ؟  ِٚخ ِفشد ) حٌٛفٛد ( ؟  -ٔ

 أِخَ حٌؼزخسس حٌظخ١ٌش :  ٠ـذ أْ أغخدس حٌّـٍظ خـال ِّٓ ٘ٛ أوزش ِٕٝ عٕـخ   )     ()×( الِش أٚ ػ)√( ػغ ػالِش  -ٕ

 ِخ ِٛلف ػّش رٓ ػزذ حٌؼض٠ض ِٓ حٌظزٝ ك١ّٕخ أسحد أْ ٠ظىٍُ ؟ ٚرُ سد حٌظزٝ ػ١ٍٗ ؟ -ٖ

ٝ غالَ طغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد أْ " ) ٌّٚخ أفؼض حٌخالفش اٌٝ ػّش رٓ ػزذحٌؼض٠ض أطظٗ حٌٛفٛد فبرح ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص فٕظش ػّش اٌ

 ٠ظىٍُ فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أعٓ ِٕه ، فبٔٗ أكك رخٌىالَ . فمخي حٌغالَ ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ، أّخ حٌّشء رؤطغش٠ٗ : لٍزٗ ٌٚغخٔٗ . فبرح

رّـٍغه ِٕه ، فمخي ٌٗ ِٕق هللا ػزذٖ ٌغخٔخ الفظخ ٚلٍزخ كخفظخ فمذ أؿخد ٌٗ حالخظ١خس ، ٌٚٛ أْ حألِٛس رخٌغٓ ٌىخْ ٕ٘ٙخ ِٓ ٘ٛ أكك 

 ػّش : طذلض طىٍُ . ( 

 فشغض ( –حٔظٙض  –ِشحدف  (أفؼض ( :  (  وؼشص  -ٔأ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حأللٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ :    

 اِخسحص ( –أٚحِش  –ؿّغ ) أ١ِش ( : ) أِشحء  -ٖوزرض (        –ؿٍٙض  –ِؼخد ( طذلض ( : ) عىض  -ٕ

 لمخ ٌٍىالَ فٝ ٔظش حٌغالَ حٌّظلذع رٍغخْ ٚفذ حٌلـخص ؟     د( ِظٝ ٠ىْٛ حٌّشء ِغظ

 ؿـ( ِخ سأ٠ه فٝ طظشف حٌغالَ ؟ ػًٍ ٌّخ طمٛي .

ٌُٙ ، فال طىٓ ِّٓ ٠غٌشٖ ِكٍُ هللا خ غشُ٘ ِكٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخط ػ١ٍ  فمخي  ػّش : ػظٕٝ ٠خ غالَ . فمخي : ٠خٌ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ، اْ أٔخع 

 ٚػٕخء حٌٕخط ػ١ٍٗ فظضي لذِه.

 هات : مرادف " تزل " و جمع " أمٌٌر "  و مضاد " ِحلم "    أ ـ 
 بم نصح الغالم أمٌٌر المؤمنٌٌن ؟ ومم تعجب أمٌٌر المؤمنٌٌن ؟ب ـ 

 جـ)  اختر اإلجابة الصحٌٌحة مما بٌٌن القوسٌٌن لما ٌلٌى :

 ر بن العزٌٌز ، عمرو بن هشام (عمر بن الخطاب ، عم)تتحدث العبارة عن أمٌٌر المؤمنٌٌن ................... -0

 (إحدى عشرة سنة ، اثنتا عشرة سنة ، ثالث عشرة سنة  )نظر أمٌٌر المؤمنٌٌن فى سن الغالم فإذا له .......... -9

 ـ املىصور و الطيور  
َ لخثظخ . أسحد أْ ٠ظٌزشد رّخء  ٌٛ حٌٕٙش ، فٛػغ ػ١خٌرٗ ٚطٍه حٔظشف حٌظخؿش ِغشٚسح . ٚر١ٌّٕخ ٘ٛ فٝ ؽش٠مٌٗ ػٍٝ شخؽت حٌٕٙش ، ٚوخْ ح١ٌ

 حٌظشس ػٍٝ حٌشخؽت  " .

 أػشع [    –رَ  –ِشحدف " أػٕٝ " : ] ِذف  -ٔطخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      ( أ 

 ِٕؼٗ [ –صؿشٖ  –ِؼخد " أػطخٖ " : ] ِٕلٗ  -ٕ                                                                    

 رُ وخفؤ حٌّٕظٛس حٌشؿً ؟ ٌّٚخرح ؟                           د( 

 رُ أِش حٌّٕظٛس ششؽ١ٗ ؟ ٚػق رٌه فٝ ػٛء فّٙه ٌٍّٛػٛع . (ؿـ 
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 16  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

َ لخثظخ . أسحد أْ ٠ظٌزشد رّخء حٌٕٙش ، فٛػغ ػ١خٌرٗ    ٌٛ حٔظشف حٌظخؿش ِغشٚسح . ٚر١ٌّٕخ ٘ٛ فٝ ؽش٠مٌٗ ػٍٝ شخؽت حٌٕٙش ، ٚوخْ ح١ٌ

 ٌشخؽت   .ٚطٍه حٌظشس ػٍٝ ح

 ٘خص : ِؼخد " ِغشٚسح " ٚ ؿّغ " شخؽت "ٚ ِؼٕٝ " لخثظخ " (أ 

 أِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌؼزخسس حٌظل١لش ٚػالِش ) √ ( د( ػغ ػالِش ) 

 ٌلّخ . خطفض حٌلذأس حٌظشس ؛ ألٔٙخ طلغزٙخ -ٕ                               ٚػغ حٌظخؿش ػ١خٌرٗ ٚحٌظشس ػٍٝ حٌغف١ٌٕش .       -ٔ

 ِخ أػش ػ١خٌع حٌظشس ػٍٝ حٌظخؿش ؟ (ؿـ 

ّْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ  ) فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض أػًّ طلض ٔخٍش ، ار عمطض أِخِٝ حٌّظشس ، فؤخزطٙخ، ٚسحلٕٝ ِٕظش٘خ فمٍض : ا

 ِىخْ ِخ ، فخكظفظض رٙخ كظٝ أػشف طخكزٙخ (

   ( عخءٟٔ،  أخزشٟٔ،  ) أػـزٕٟ:    ( ٟسحلٕ )ِشحدف  -ٔطخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حأللٛحط ٌّخ ٠ؤطٟ :    (أ

 (ٔٛحظش ، ِٕخظش ، ٔظخثش  ):    (ِٕظش) ؿّغ  -ٕ                                                                       

                                                                                                                     ِخرح فؼً حٌشؿً رخٌظشس ؟           -ٔد( 

َُ وخفؤ حٌخ١ٍفش حٌشؿً ؟  -ٕ  رِ

شس ؟  ( ؿـ  ِخ حٌخٍك حٌزٜ طلٍٝ رٗ حٌشؿً حٌزٜ ػؼش ػٍٝ حٌظ 

 ِٛالٜ ٌٍزالد ٚحٌؼزخد"  " ٌمذ ػٍّٕخ رّخ لٍظٗ ر١ٓ حٌٕخط ، ٌٚه ِىخفؤس ػٍٝ رٌه ػُ أػطخٖ ِخثش د٠ٕخس . فشف حٌظخؿش ، ٚلخي : كفظه ٠خ

 ِؼخد " فشف " : )  ٠ؤط ، أًّ٘ ، كضْ ( -ٔطخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ  :   (أ 

 ؿّغ " شش " : ) ششس ، ششٚس ، أششحس ( -ِٖفشد " حٌؼزخد " : ) حٌؼزٛد٠ش ، حٌؼزذ ، حٌؼخرذ (          -ٕ 

 " ػٍّٕخ " طؼٛد ػٍٝ ........................ أوًّ  -ٕ........................     كفظه ٠خ ِٛالٜ . ٔٛع حألعٍٛد -ٔد( أوًّ 

 ؿـ( ِخ حٌذ١ًٌ ػٍٝ ح٘ظّخَ حٌلخوُ رشؼزٗ ؟

شس ، فؤخزطٙخ، ٚسحلٕٟ ِٕظش٘خ ، فمٍض : اْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ ِىخْ  فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض أػًّ طلض ٔخٍش ار عمطض أِخِٟ حٌظ 

 خ كظٝ أػشف طخكزٙخ. ِخ ، فخكظفظض رٙ

شس ، حٌظشحسٞ ( -ٔطخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :   (أ  شحسحص ، حٌظ  شس ( : ) حٌظ   ؿّغ ( حٌظ 

 ِؼخد )  أػشف ( : ) أؿًٙ ، أشخٚس ، أػٍُ ( -ِٖشحدف ) سحلٕٟ ( : ) أد٘شٕٟ ، أرٍٕٟ٘ ، أػـزٕٟ (             -ٕ

                                                                                                                 ػ١خرٗ ٚحٌظشس ؟        أ٠ٓ ٚػغ حٌظخؿش  -ٔد( 

َُ أِش حٌّٕظٛس ششؽ١ٗ -ٕ  حٌخخص ؟ ر

 أ٠ٓ وخْ ٠ؼًّ حٌشؿً حٌزٞ عمطض ػ١ٍٗ حٌظشس؟  -ٖ  

 ١خسن .ؿـ( حلظشف ػٕٛحٔخ  آخش ٌٍذسط ِز١ٕخ عزذ حخظ

"  فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض أػًّ طلض ٔخٍش ، ار عمطض أِخِٝ حٌظشس فؤخزطٙخ ، ٚسحلٕٝ ِٕظش٘خ ، فمٍض اْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ 

 ِىخْ ِخ فخكظفظض رٙخ كظٝ أػشف طخكزٙخ " 

 ( أخزشٟٔ،  شخءٟٔ،  أػـزِٕٟؼخد وٍّش " سحلٕٝ " : (  -ٔأ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ : 

 ِشحدف وٍّش " حخظٍغٙخ " : ) ؽخس رٙخ ، ٔظش ا١ٌٙخ ، أخز٘خ ُخف١ش ( -ٕ    

 د( أ٠ٓ وخْ حٌشؿً ٠ؼًّ ػٕذِخ عمطض ػ١ًٍ حٌظشس ؟                            

 ؿـ( رُ وخفؤ حٌخ١ٍفش حٌشؿً ؟

د أْ ٠ظزشد رّخء حٌٕٙش فٛػغ ػ١خرٗ ٚطٍه " حٔظشف حٌظخؿش ِغشٚسح ٚر١ّٕخ ٘ٛ فٝ ؽش٠مٗ ػٍٝ شخؽت حٌٕٙش ٚوخْ حٌـٛ لخثظخ أسح

 حٌظشس ػٍٝ حٌشخؽت ٚٔضي اٌٝ حٌٕٙش "

 أ(  أوًّ : ِشحدف وٍّش لخثظخ ........................

                                                                       ٌّخرح ٚػغ حٌظخؿش ػ١خرٗ ٚطشطٗ ػٍٝ حٌشخؽت ؟                   -ٔد( أؿذ: 

 ِخرح كذع ٌظٍه حٌظشس ؟ -ٕ

 ؿـ( حلظشف ػٕٛحٔخ آخش ٌٍذسط  .

" فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض حػًّ طلض ٔخٍش  عمطض أِخِٟ حٌظشس فؤخزطٙخ ٚسحلٕٝ ِٕظش٘خ فمٍض اْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ ِىخْ ِخ . 

 فخكظفظض رٙخ كظٝ أػشف طخكزٙخ ".

 خد ) أػشف( ؟أ(  ِخ ِشحدف )سحلٕٝ( ، ٚؿّغ ) حٌشؿً ( ، ِٚؼ

 أِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌؼزخسس حٌظل١لش ٚػالِش ) √ ( د( ػغ ػالِش ) 

 فشف حٌظخؿش رّىخفؤس حٌخ١ٍفش . -ٕ            أػطٝ حٌخ١ٍفش حٌظخؿش ِخثش ؿ١ٕش .                          -ٔ

 ؿـ( حروش طفش فٝ حٌظخؿش ٠ـذ أْ ٠ظظف رٙخ حٌطخٌذ .
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 17  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ـ زيارة و مفاجأة  
 " طٛؿٙض ِش٠ُ فٝ طلزش ٚحٌذ٠ٙخ ، ِٚؼٙخ رؼغ حٌٙذح٠خ اٌٝ حٌّغظشفٝ ، حٌزٜ ٚؿذطٗ غخ٠ش فٝ حٌـّخي ٚحٌٕظخَ . "

 أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى :

 ضى [الفو -االستهانة  -مضاد النظام : ] الكسل  -9عالٌة [                -منتهى  -معنى غاٌة : ] مرتفعة  -0  

 ب( وجدت مرٌم المستشفى غاٌة فى الجمال والنظام . اذكر ما ٌدل على ذلك .                       
 جـ( ما الذى فوجئت به مرٌم ؟

) طٛؿٙض ِش٠ُ فٝ طلزش ٚحٌذ٠ٙخ ِٚؼٙخ رؼغ حٌٙذح٠خ اٌٝ حٌّغظشفٝ حٌزٜ ٚؿذطٗ غخ٠ش فٝ حٌـّخي ٚحٌٕظخَ . حٌطشلخص ٚحعؼش 

 خِخ كـشحص حٌّشػٝ حٌضؿخؿ١ش ِـٙضس رؤكذع حألؿٙضس حٌطز١ش(ٚٔظ١فش حٌّىخْ ٘خدة طّ

 انتظرت( -ذهبت   -أ( مرادف توجهت ............. ) فرحت   -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن: -0

 الجهٌز ( -الجاهز  -طوٌلة(  جـ( مفرد األجهزة ............ ) الجهاز   -قصٌرة  -ب( مضاد واسعة  ............ ) ضٌقة 

 أمام العبارة التالٌة :  )×( أو عالمة )√( ضع عالمة  -9
 صف هذا المستشفى من خالل قراءتك للفقرة السابقة . -9زارت مرٌم المستشفى بمفردها دون أن تصحب أحدا      ـ 0

 فٝ طزخف حٌخ١ّظ طٛؿٙض "ِش٠ُ"فٝ طلزش ٚحٌذ٠ٙخ ِٚؼٙخ رؼغ حٌٙذح٠خ اٌٝ حٌّغظشفٝ حٌزٜ ٚؿذطٗ غخ٠ش فٝ حٌـّخي

 ٚحٌٕظخَ حٌطشلخص ٚحعؼش ٚٔظ١فش حٌّىخْ ٘خدة طّخِخ  "

 أ(  أكمل ما ٌأتى : معنى غاٌة ................... ومفرد الطرقات .............. وجمع المستشفى ........................

 ب( كٌف وجدت مرٌم المستشفى ؟ وكٌف كان استعداد المستشفى لعالج المرضى ؟

 م بعدما دخلت المستشفى وتنقلت بٌن ردهاتها ؟جـ(  ماذا فعلت مرٌ

ِغ ٚحٌذ٠ٙخ ٠َٛ حٌخ١ّظ حٌمخدَ ،  5ٖ٘5٘) ؿٍغض ِش٠ُ ِغ أطذلخثٙخ فٝ حٌّذسعش ، ٚلخٌض ٌُٙ عٛف طمَٛ رض٠خسس ِغظشفٝ 

 ألٔٗ ػطٍش سع١ّش ، ٚعٛف طؤخز ِؼٙخ رؼغ حٌٙذح٠خ ٌألؽفخي ( 

 ؟               (الهداٌا)ا مفرد ؟ ، وم (المدرسة )؟ ، وما جمع  ( تأخذ) أ( ما مضاد 
 ب( لماذا اختارت مرٌم ٌوم الخمٌس ؟ 

 جـ( ماذا قررت مرٌم أن تأخذ معها ؟

طغؤي ٓٓوخٔض (ِش٠ُ ) طٕظمً ر١ٓ سد٘خص حٌّغظشفٝ ، طضٚس حألؽفخي حٌّشػٝ .. ٚوخٔض طؼطٝ ٘ذ٠ش ٌىً ِش٠غ طذخً كـشطٗ 

  ٗ ِٓ آالَ ٚطؼذ ... ػٓ أكٛحٌٗ ، ٚطّٕلٗ حرظغخِش ٌؼٍٙخ طخفف ِّخ ٠شؼش ر

                      (تعب  )، ومضاد كلمة  (ردهات ) اكتب مفرد كلمة  (أ 
 لماذا كانت مرٌم تنتقل بٌن ردهات المستشفى ؟ (ب 

 ماذا نتعلم من سلوك مرٌم ؟ (جـ 

نسى
ُ
 ـ يوم ال ي

لخص حٌظشك١ذ ِؼزشس ػٓ عؼخدطٕخ رشإ٠ظٙخ " ٚعشػخْ ِخ أؽً ٚؿٗ فخؽّش ٚفٟ حٌٍلظش ٔفغٙخ دٚٞ حٌظظف١ك حٌلخس ٚطؼخٌض ط١

 ٚكذػض ِفخؿؤطخْ ......  ".

 أ( ٘خص ِشحدف ) دٚٞ ( ، ِٚمخرً ) عؼخدس ( .                                  

 د( ِخ حٌّفخؿؤطخْ حٌٍظخْ كذػظخ ؟  

 ؿـ( ػالَ ٠ذي طظشف حٌضِالء ِغ فخؽّش ؟ 

ٚٞ حٌظظف١ك حٌلخس ٚطؼخٌض ط١لخص حٌظشك١ذ ِؼزشس ػٓ عؼخدطٕخ رشإ٠ظٙخ ) ٚعشػخْ ِخ أؽً ٚؿٗ فخؽّش ٚفٟ حٌٍلظش ٔفغٙخ د

 ٚكذػض ِفخؿؤطخْ ......  (.

 حسطفغ { .   -حخظفٟ  -} ظٙش   -ِؼخد ) أؽً ( : -ٔ) أ ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 ط١لش { .   -طل١ق   -} طلش   -:ِفشد ) ط١لخص (  -ٕ                                                        

 )د( ِخرح كذع ػٕذِخ دخٍض فخؽّش حٌفظً ؟                                             

 )ؿـ( ػٍٟ أٞ شٟء حطفك حٌطز١ذ ِغ حٌّؼٍّش ؟

ؼش حٌؼخ١ٔش أْ طشحٔخ " وخٔض حٌّفخؿؤس حٌشحثؼش حألٌٚٝ أْ ٔشٜ فخؽّش ٚلذ حسطذص لزؼش ر١ؼخء ؿ١ٍّش  ٌٍغخ٠ش . ٚوخٔض حٌّفخؿؤس حٌشحث

 ٓفخؽّش ٚلذس حسطذ٠ٕخ لزؼخص ر١ؼخء ِّخػٍش ٌمزؼظٙخ "

 أ( ٠مظذ رىٍّش ) ٌٍغخ٠ش ( ......................                  ٚؿّغ ) لزؼش ( ......................

 رخٌلضْ( -ؼذ رخٌغ -أعظمزً حٌفظً فخؽّش ) رخٌظشك١ذ  -ٔد( أخظش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :    

 حٌز١ؼخء( -حٌظفشحء -أطزق حعُ حٌفظً فظً لزؼخص )حٌلّشحء  -ٕ                                                              

 ؿـ( أروش حٌّفخؿؤس حٌشحثؼش حٌؼخ١ٔش .
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 18  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ـ ثالثا : النصوص
 ـ نصائح أب

خِء لَخَي  َّ َٓ حٌ ِِ  ِٟٕ ُّ ً  ٠َْؼِظ ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ َٓ "" لَخَي َعآَ ْغَشل١ِ ُّ َٓ  حٌ ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ خ حٌ َّ ُٙ َكخَي ر١ََْٕ َٚ  َُ ْٓ َسِك َِ ِش هللاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َُ ح١ٌَ  اَل َػخِط

  (لشد  –غ١ش  –كـض  ):    )كخي  )ِشحدف  -ٔأ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حأللٛحط ٌّخ ٠ؤطٝ :  

  ( ٠ٍّٕٟٙ – ٠ل١ّٕٟ – ٠لفظٕٟ  ):   ( ٠ؼظّٕٟ )ِؼخد  -ٕ                                                                     

 رظٕغ حٌغف١ٕش ؟                                ػ١ٍٗ حٌغالٌَّخرح أِش هللا ٔٛكخ    (د 

 ؟ ِٚخرح طشطذ ػ١ٍٗ ؟ ػ١ٍٗ حٌغالَِخ سأ٠ه فٝ عٍٛن حرٓ ٔٛف   (ؿـ

 ِش هللا . ( ِخ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظؼز١ش ؟د( لخي طؼخٌٝ ) ال ػخطُ ح١ٌَٛ ِٓ أ

" ٌُ ِك١ َّْ َسرِّٟ ٌََغفٌُٛس سَّ َٙخ اِ ْشَع ُِ َٚ َٙخ  َش٠ ـْ َِ ُِ هللّاِ  َٙخ رِْغ لَخَي حْسَوزُْٛح ف١ِ َٚ  لخي طؼخٌٝ  : "  

 ؿشحء [ –ِـخس  –ؿّغ " ِـشٜ " : ] ؿشح٠خص  -ٔأ( طخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :       

 لخط [ –ػ١ٕذ  –ِؼخد " سك١ُ " : ] شذ٠ذ  -ٖع١ش٘خ [    –طلشوٙخ  –رـ " ِشعخ٘خ " : ] ٚلٛفٙخ  حٌّشحد -ٕ

 حرٕٗ ؟ ػ١ٍٗ حٌغالَد( رُ ٔظق ٔٛف 

 ِشعخ٘خ " ؟ –ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ " ِـشح٘خ 

 د( حوظذ ِٓ لٌٛٗ طؼخٌٝ : " ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ ..... " اٌٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ : " فىخْ ِٓ حٌّغشل١ٓ  "

 ؼخٌٝ : " ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِؼضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِؼٕخ ٚال طىٓ ِغ حٌىخفش٠ٓ "لخي هللا ط

 أ ) ٘خص : ِؼٕٝ " ِؼضي " ِٚفشد " حٌـزخي "             

ش ػظ١خٌْ حرٕٗ ؟  ػ١ٍٗ حٌغالَد ) ِخ ٔظ١ٌلش ع١ٌذٔخ ٔٛف    ـٌ  الرٕٗ ؟ ِٚخرح وخٔض ٔظ١

ًٌ ٠ٌذي ػٍٝ  .........................ؿـ)  أوًّ ِخ ٠ؤٌط  ٝ : " ِٛؽ وخٌـزخي " طؼز١ٌش ؿ١ّ

 أِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌؼزخسس حٌظل١لش ٚػالِش ) √ ( د( ػغ ػالِش ) 

ٌٙظُ  ٔٛف    -ٔ ٌٓ . -ٕرذػٛس أٍ٘ٗ                              ػ١ٍٗ حٌغالٌَُ ٠  أسعً هللا حٌطٛفخْ ػمٛرش ٌٍىخفش٠

َٓ *  لَخَي َعآَ لخي  َغ حٌَىخفِِش٠ َِ  ْٓ َي طَُى َٚ َؼَٕخ  َِ َّٟ حْسَوْذ  ْؼِضي  ٠َخ رَُٕ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ َٔخَدٜ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  َٚ َٓ طؼخٌٝ :  [  ِِ  ِٟٕ ُّ ً  ٠َْؼِظ ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ
 َّ خ حٌ َّ ُٙ َكخَي ر١ََْٕ َٚ  َُ ْٓ َسِك َِ ِش هللاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َُ ح١ٌَ خِء لَخَي اَل َػخِط َّ َٓ [حٌ ْغَشل١ِ ُّ َٓ  حٌ ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ 

  ٠غشلٕٟ(،  ٠ل١ّٕٟ،  ٠غٍّٕٟ ):   ( )٠ؼظِّٕٟؼٕٝ  -ٔ:   ٠ؤطٟأ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حأللٛحط ٌّخ 

  (ؿزخي ، ؿالر١ذ ، ؿزٍش   ):   (ؿزً )ؿّغ  -ٕ                                                                     

 ُ ٔظق ع١ذٔخ ٔٛف حرٕٗ ؟                                ر  (د

 رّخرح طظف ع١ذٔخ ٔٛكخ  ، ٚحرٕٗ ؟ (ؿـ

 ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ :  " ال ػخطُ ح١ٌَٛ ِٓ أِش حٌٗ اال ِٓ سكُ " ؟ (د 

َّْ َسرِّٟ ٌَ  َٙخ اِ ْشَع ُِ َٚ َٙخ  َش٠ ـْ َِ ُِ هللّاِ  َٙخ رِْغ لَخَي حْسَوزُْٛح ف١ِ َٚ َٔخَدٜ لخي طؼخٌٝ : "   َٚ زَخِي  ـِ ٌْ ؽ  َوخ ْٛ َِ ُْ فِٟ  ِٙ ِشٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ  * ٌُ ِك١ َغفٌُٛس سَّ

"  * َٓ ٌَْىفِِش٠ َغ ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ َؼَٕخ  َِّ َّٟ حْسَوذ  ْؼِضي  ٠َزَُٕ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ  ٌُٔٛف حْرَُٕٗ 

 ٍش ، حٌغف١ٕش ، حٌطخثشس (" حسوزٛح ف١ٙخ"   حٌّمظٛد :  ( حٌمخف  -ٔأ ) طخ١ش حٌظٛحد ٌّخ ٠ؤطٝ ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :  

 ِٛؽ ، ِفشد٘خ :  ( أِٛحؽ ، ِٛحؿٗ ، ِٛؿش (  -ٕ                                                           

 د ) رُ ٔظق ع١ذٔخ ٔٛف حرٕٗ ؟                                     

 ؿـ ) ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ :  " ِٛؽ وخٌـزخي " ؟

 أِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌؼزخسس حٌظل١لش ٚػالِش ) ) √ ( د )ػغ ػالِش 

 حعظـخد حرٓ ع١ذٔخ ٔٛف ٌٕظ١لش ٚحٌذٖ . -ٔ   

 أِش هللا عزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ حألسع أْ طزظٍغ حٌّخء        -ٕ      

 لخي طؼخٌٝ : " ٚلخي حسوزٛح ف١ٙخ رغُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ سرٝ ٌغفٛس سك١ُ " 

 ) ِشعخ٘خ ( ، ٚ ؿّغ : ) سك١ُ (                            أ( ٘خص طفغ١ش : 

َٙخ " ِٓ حٌمخثً فٝ ح٠٢ش حٌىش٠ّش ؟ لَخَي حْسَوزُْٛح ف١ِ َٚ  د( 

 ؿـ( ٌّخرح أِش طؼخٌٝ ٔٛ كخ (ػ١ٍٗ حٌغالَ ) ٚلِٛٗ رشوٛد حٌغف١ٕش ؟

خ ) طؼخد ، طشحدف ، طؼـذ -د( حخظش ِٓ ر١ٓ حٌمْٛع١ٓ : ) ِـش٠ٙخ  َّ  (  ِشعخ٘خ ) ر١ٕٙ

ْص َػٍَٝ َٛ حْعظَ َٚ ُش  ِْ َٟ حألَ لُِؼ َٚ خُء  َّ ِغ١َغ حٌ َٚ خُء أَْلٍِِؼٟ  َّ ٠َخ َع َٚ خَءِن  َِ ًَ ٠َخ أَْسُع حْرٍَِؼٟ  ل١ِ َٚ َِ  لخي طؼخٌٝ : ]  ْٛ ٍْمَ ح ٌِ ًَ رُْؼذ  ل١ِ َٚ  ِّٞ ِٛد ـُ حٌ

  ] َٓ ١ ِّ  حٌظَّخٌِ
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 19  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ظٛص ( : ) طلشوض ، سعض ، عخسص (ِشحدف ) حع -ٔأ ) طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :     

ِشٞ ، ُوفِّٟ ، أٔمِظٟ ( -ٖحٌـٛدٞ : ) حعُ ِذ٠ٕش ، حعُ فظخس ، حعُ ؿزً (      -ٕ    ّّ  ِؼخد ) ألٍؼٟ ( : ) حعظ

َُ أِش هللا طؼخٌٝ وال  ِٓ حألسع ٚ حٌغّخء؟                 د ) ر

 ؿـ( ِخ حٌذسط حٌّغظفخد ِٓ ح٠٢ش حٌغخرمش ؟

 ِخءن ٠ٚخ عّخء ألٍؼٟ . ِخ حٌـّخي فٟ ٘زٖ ح٠٢ش ؟د( ٠خ أسع حرٍِؼٟ 

 ـ الديه املعاملت  
 : " أال ِٓ ظٍُ ِؼخ٘ذح أٚ حٔظمظٗ أٚ وٍفٗ فٛق ؽخلظٗ أٚ أخز ِٕٗ ش١جخ رغ١ش ؽ١ذ ٔفظ .........." لخي سعٛي هللا 

 لذسطٗ [  -سغزظٗ  -ِؼٕٝ ؽخلظٗ : ] اسحدطٗ  -ٔأ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :     

 أوشَ [ -أػذي  -ِؼخد ظٍُ : ] أكغٓ  -ٕ                                                                        

 د( االَ ٠ششذٔخ حٌلذ٠غ حٌشش٠ف ؟                              

 ؿـ( " ِؼخ٘ذح " ػالَ ٠ذي حٌظؼز١ش رٙزٖ حٌىٍّش ؟ 

 شش٠ف .د( حوظذ رم١ش حٌلذ٠غ حٌ

ؼخ٘ذح  أٚ طٕمّظٗ كمّٗ أٚ وٍّفٗ فٛق ؽخلظٗ أٚ أخز ِٕٗ ش١جخ  رغ١ش ؽ١ذ ٔفظ   ُِ لخي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : " ِٓ ظٍُ 

 فؤٔخ كـ١ـٗ ٠َٛ حٌم١خِش "

 ؟               (ظلم  )؟ وما مضاد  (بالُمعاهد  )ما المقصود أ ( 
 ... ... أكمل بالمطلوب .ب ( بغٌر طٌب نفس ) تعبٌر ٌشٌر إلى .......

 أمام العبارة الخطأ  :× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( جـ( ضع عالمة ) 
 التسامح مع الناس لٌس من األخالق الحمٌدة . ـ9احترام حقوق المسٌحً والٌهودي واجب .                     ـ 0
 كتاب .الفكرة األساسٌة للحدٌث الشرٌف هى حسن معاملة أهل ال د(

 . ".. ٔفظ رغ١ش ؽ١ذ ش١جخ ِٕٗ أخز أٚ ؽخلظٗ فٛق وٍفٗ أٚ كمٗ طٕمظٗ أٚ ِؼخ٘ذح ظٍُ ِٓ "   سعٛي هللا  لخي

 حٌىخفش [ حٌىظخد ، أً٘ حٌّغٍُ ، ] ٘ٛ ) حٌّؼخ٘ذ ( رـ حٌّمظٛدْ  -ٔ    : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظل١لش حإلؿخرش طخ١ش ) أ

 ِغخِق [ ِلذ ، ِشغُ ، [ ٔفظ ( : ؽ١ذ  (ِؼخد :  -ٕ                                                                         

 ؟ ِؼخ٘ذح ظٍُ ِٓ ػٍٝ  سعٛي هللا  كىُ ِخ  )د

 أِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌؼزخسس حٌظل١لش ٚػالِش ) √ ( ؿـ( ػغ ػالِش ) 

 حٌّؼخ٘ذ . ٠ظٍُ ٌّٓ ِخخطُ  سعٛي هللا  -ٕ                        حٌّغٍُ .     ػٍٝ ٚحؿذ حٌىظخد أً٘ كك حكظشحَ -ٔ

 : " ِٓ ظٍُ ِؼخ٘ذح  أٚ طٕمظٗ كمٗ أٚ وٍفٗ فٛق ؽخلظٗ .......  "  لخي سعٛي هللا 

 ؟                                  (طٕمظٗ) ؟ ِٚخ ِؼخد    (ِؼخ٘ذح  )أ( ِٓ حٌّمظٛد رىٍّش 

 د( حوظذ رم١ش حٌلذ٠غ .

 ِخ حٌفىشس حٌشث١غش حٌظٝ ٠ذٚس كٌٛٙخ حٌّٛػٛع ؟ ؿـ(

 : " أال ِٓ ظٍُ ِؼخ٘ذح أٚ حٔظمظٗ أٚ وٍفٗ فٛق ؽخلظٗ ........... " لخي سعٛي هللا 

 حٌٕفٝ [ –حالعظفٙخَ  –" أال " كشف ٠ف١ذ : ] حٌظٕز١ٗ  -ٔأ( طخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      

 ػذي [ –أػطٝ  –ِؼخد " ظٍُ " : ] ٘ذٜ  -ٖؽ١مخْ [                         –ؽخلخص  –ؿّغ " ؽخلش " : ] ؽٛق  -ٕ

 د( االَ ٠ذػٛٔخ حٌلذ٠غ حٌشش٠ف ؟

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ حعظخذحَ وٍّش ) ِؼخ٘ذح ( فٝ ٘زح حٌلذ٠غ حٌشش٠ف ؟

 د( حوظذ حٌلذ٠غ حٌغخرك اٌٝ ٔٙخ٠ظٗ .

 "مٗ أٚ وٍفٗ فٛق ؽخلظٗ ........ : " أال ِٓ ظٍُ ِؼخ٘ذح أٚ طٕمظٗ ك لخي سعٛي هللا 

 حوظذ رم١ش حٌلذ٠غ حٌشش٠ف . أ(

                                ٘خص : ِشحدف ) ؽخلظٗ ( ، ؿّغ ) كك ( . ) د

 االَ ٠ذػٛ حٌلذ٠غ حٌشش٠ف ؟  )ؿـ

 " ؽ١ذ ٔفظ .......  ؽخلظٗ أٚ أخز ِٕٗ ش١جخ رغ١ش فٛق وٍفٗ أٚ حٔظمظٗ أٚ ِؼخ٘ذح   ظٍُ :     " أال ِٓ  هللا سعٛي لخي

 حٌلذ٠غ .             رم١ش حوظذ أ(

 ِخ ؿّغ ) شت ( ؟                             -ٖ؟          )ظٍُ( ِؼخد  ِخ -ٕ            )ِؼخ٘ذح  ( رىٍّش  حٌّمظٛد ِخ -ٔد( 

                                                                  ِخرح ٠لذع ٌٛ طُ ططز١ك ٘زح حٌلذ٠غ حٌشش٠ف فٝ ك١خطٕخ ح١ِٛ١ٌش ؟        ؿـ(

 : " رغ١ش ؽ١ذ ٔفظ " ؟ د( ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ 

ا   
ًّ
 ـ كه قوي

 عخٌــُ حٌـزٕــ١ـش ِـمـذحِـخ  لــ٠ٛخ   ِـظـش طـشؿـٛ ِـٕىـُ ؿـ١ـال  فـظ١خ
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 21  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 وظذ حٌـزي ػـٍٟ حٌـّغظؼؼف١ٓ ال ػـؼ١ـفـخ  خــــخثش حٌؼــضَ ػ١ـ١خ

 فخٔـششٚ٘خ ٔؼشس فـٛق حٌــزخس خ حٌظــلش ػٕــــٛحْ حٌل١ـخسأّـــ

 ل٠ٛخ ( –فظ١لخ  –وش٠ّخ   (  فظ١خ ( :( ِشحدف  -ٔحأللٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ :                                       ر١ٓ ِّخ طخ١ش حٌظٛحد أ(

 حٌـزٙش ( –حٌـزخْ  –ِفشد ) حٌلزخٖ ( : ) حٌـز١ٓ  -ٖ حٌىغً (                             –حٌّشع  –حٌمزق  حٌظلش ( : ) ( ِؼخد -ٕ

 ؟                        شزخد حٌؼٍُ ِٓ ِظش طشؿٛ ِخرح د(

                          ِخ سأ٠ه فٝ حٌطخٌذ حٌزٜ ٠ًّٙ س٠خػش ؿغّٗ ٚػمٍٗ ؟ ِٚخ ػخلزظٗ ؟ ؿـ(

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش : ) ٔؼشس فٛق حٌـزخٖ ( ؟ د(

 عخٌُ حٌز١ٕش ِمذحِخ ل٠ٛـــــــخ ِٕىُ ؿ١ال فظ١خِظش طشؿٛ 

 وظذ حٌزي ػٍٝ حٌّغظؼؼف١ٓ ال ػؼ١فخ خخثش حٌؼضَ ػ١١خ

 أ( ٘خص ِؼٕٝ " فظ١خ " ، ِٚؼخد " ِمذحِخ " فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أشخثه .

 د( ِخرح طشؿٛ ِظش ِٓ أرٕخثٙخ وّخ فّٙض ِٓ حٌز١ظ١ٓ ؟

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش : " ِظش طشؿٛ " ؟

 حٌٕخث١ّٓ فٙضٚح حٌظزق أششق          حأل١ِٓ حٌٛحدٜ فٝ حٌؼٍُ شزخد٠خ

 ل٠ٛـــــــــخ   ِمذحِخ   حٌز١ٕش عخٌُ           فظ١ــــــخ   ؿ١ال   ِٕىُ طشؿٛ ِظش

      ؟ )حٌٛحدٜ( ؿّغ  ِٚخ ؟ )فظ١خ  ( ِؼخد ِٚخ ؟ حأل١ِٓ رخٌٛحدٜ حٌّمظٛد ِخ أ(

 - ؟ ٌؼخٔٝح حٌز١ض فٝ أرٕخثٙخ ِٓ ِظش طشؿٛ ِخرح د( 

                         ؟ ) حٌٕخث١ّٓ فٙضٚح ( حٌظؼز١ش ٘زح فٝ حٌشخػش ٠ذػٛ االَ ؿـ(

 . حٌز١ظ١ٓ ٘ز٠ٓ ٠ٍٝ ر١ظخ   حوظذ د( 

 حٌـّغظؼؼف١ٓ ػـٍـٟ حٌزي وظذ ػ١ــ١خ ال ػـؼ١ـفـخ  خــــخثش حٌؼــضَ 

 حٌــزخس فٛق ٔؼشس فخٔـششٚ٘خ أّـــخ حٌظــلش ػٕــــٛحْ حٌل١ـخس 

 ٌٍؼخ١ٌّٓ سكّش ٚحرــؼــؼٛ٘ــــخ سعّٛ٘خ رغّش فٛق حٌشـفـــخٖ ٚح

 وغٛال(-رط١جخ-ِشحدف ػ١١خ )ػخؿضح-ٕ                      ري(-لزق-ِؼخد ٔؼشس )رغغ -ٔ          )أ(طخ١ش حٌظٛحد :

 )د( رُ ٔظق حٌشخػش حٌشزخد فٟ حٌز١ض حٌؼخٟٔ؟

  ؟"حٌـزخٖ فٛق ٔؼشس" فٟ حٌـّخي ِخ( ؽ) 

 حٌز١ظخْ حٌغخرمخْ ٌٍشخػش ِلّٛد غ١ُٕ  )   ( -ٔ:             )×( أٚ √ ( أ( ػغ ػالِش ) 

 : لغٛس  )   (ِؼخد سكّش  -ِٖؼٕٝ ٔؼشس : لزق  )   (                          -ٕ       

 د( طخ١ش ِٓ حٌؼّٛد ) د( ِخ ٠ٕخعذ ) أ ( 

 طؼز١ش ٠ذػٛ اٌٝ ح١ٌمظش ٚحٌٕشخؽ . -٠خ شزخد حٌؼٍُ               -ٔ   

 ٔذحء ٠ف١ذ كذ حٌشخػش ٌشزخد حٌؼٍُ فٝ سرٛع ِظش . -فٙضٚح حٌٕخث١ّٓ              -ٕ   

 ظفخإي ٚحألًِطؼز١ش ٠ذػٛ ٌٍ -                                        

 ؿـ( حوظذ ِّخ كفظض ِخ ٠ذي ػٍٝ حٌّؼٕٝ حٌظخٌٝ ) ٠ظٛؿٗ حٌشخػش ٌشزخد ِظش حٌّظؼ١ٍّٓ ٠ٚذػُٛ٘ اٌٝ ح١ٌمظش ٚػذَ حٌغفٍش (

 أَ طخكذ حٌّخي حٌّش٠غ ؟ –د( أ٠ّٙخ أفؼً فٝ سأ٠ه : طخكذ حٌؼٍُ حٌمٜٛ 

 فخٔششٚ٘خ ٔؼشس فٛق حٌـزخٖ أّخ حٌظلش ػٕٛحْ حٌل١ــــــخس

 ٚحرؼؼٛ٘خ سكّــــــش ٌٍؼخ١ٌّٓ غّش فٛق حٌشفخٖٚحسعّٛ٘خ ر

 طخؿخ [   -ؿّخال  -ِؼٕٝ ٔؼشس :  ] ٔٛسح  -ٔأ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :   

 لغٛس [ -ػزحد  -ِؼخد سكّش : ] شذس  -ٕ                      

     د( حٌظلش ٘ٝ أعخط حٌل١خس حٌغؼ١ذس . ٌّخرح ؟                

 ؿـ( " ٔؼشس فٛق حٌـزخٖ " ِخ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظؼز١ش ؟ ٚػالَ ٠ذي ؟

 أششق حٌظزق فٙضٚح حٌٕخث١ّـٓ ٠خ شزخد حٌؼٍُ فٟ حٌٛحدٞ حأل١ِٓ

 عــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــمذحِــخ ل٠ٛــخ ِظــش طشؿٛ ِٕــىُ ؿ١ــال فظ١ــخ

 وظــذ حٌزي ػٍٟ حٌّغظؼؼــف١ٓ ال ػؼـ١فـــخ خخثــش حٌؼــــضَ ػ١١خ

 أ( ِخ حٌّشحد ) رخٌٕخث١ّٓ ( ، ِٚخ ِمخرً ) خخثش ( ، ِٚخ ِؼٕٟ ) حٌز١ٕش ( .           

 د(  رّخ ٔظق حٌشخػش حٌشزخد فٟ حألر١خص حٌغخرمش ؟ 

 ؿـ( أٞ حٌظؼز١ش٠ٓ أؿًّ ٚأٔغذ ٌٍّؼٕٟ ) حٌٛحدٞ حأل١ِٓ ( ، ) حٌٛحدٞ حٌىز١ش ( ٌّٚخرح ؟  

 حٌـزخٖ فخٔششٚ٘خ ٔؼشس فٛق أّخ حٌظلش ػٕٛحْ حٌل١ـــــــخس

 ٚحرؼؼٛ٘خ سكّش ٌٍؼــــــخ١ٌّٓ ٚحسعّٛ٘خ رغّش فٛق حٌشفخٖ
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 21  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ؟ د( ) أششق حٌظزق ( االَ ٠ذػٛ ٘زح حٌظؼز١ش

جاجت   
ّ
ماع و الد

ًّ
 ـ الط

 طىف١ٗ ؽٛي حٌذ٘ش شش حٌلخؿش وخْ حٌـزخ١ً ػٕذٖ دؿخؿــــــش

 ٚ٘ٝ طــز١غ ر١ؼش ِٓ ر٘ذ فٝ وً ٠َٛ ِش طؼط١ٗ حٌؼـذ

 ٚأٔٗ ٠ـــــضدحد ِٕٗ ػــــــــــضح فــظٓ ٠ـِٛـــــخ أْ ف١ٙخ وٕضح

 غزحء ( –غٕٝ  –ل١ّش     (ػضح ( : (ِشحدف  -ٔ                                حأللٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ : ر١ٓ ِّخ طخ١ش حٌظٛحد أ(

 كـؾ ( –كخؿخص  –ؿّغ ) كخؿش ( : ) كـخؽ  -ٖحٌشك١ُ (                        –حٌؼض٠ض  –حٌىش٠ُ  حٌزخ١ً ( : ) ( ِؼخد -ٕ

 ِخرح أػطض حٌذؿخؿش ٌٍطّخع ؟                                              د(

 ؟                                                           ٠ه فٝ حإلٔغخْ حٌطّخع ؟ ِٚخ ػخلزظِٗخ سأ ؿـ( 

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش : " طىف١ٗ شش حٌلخؿش " . ؟ د(

 ٚأٔٗ ٠ضدحد ِٕٗ ػـــضح فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙــخ وٕضح

 ٚوخْ فٝ ١ّ٠ٕٗ عى١ٓ فمزغ حٌذؿخؿش حٌّغى١ٓ

 حٌّٕضٌش [ –حٌـخٖ  –" ػضح " حٌّشحد : ] حٌغٕٝ  -ٔ:       خ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓأ( طخ١ش حٌظل١ق ٌىً ِّ

 ١ّٕ٠خص [ –أ٠ّخْ  –ؿّغ " ١ّ٠ٓ " : ] ١ِخِٓ  -ٖأِغه [          –أؽٍك  –ِؼخد " لزغ " : ] كظً  -ٕ        

 د( ِخرح لخي حٌزخ١ً رؼذ أْ ٚؿذ حٌذؿخؿش ١ِظش ال ٠ٕظفغ رٙخ ؟

 ٖ حٌلىخ٠ش ؟ ِٚخ حٌـّخي فٝ حٌظؼز١ش حٌظخٌٝ " ٠ضدحد ِٕٗ ػضح " ؟ ؿـ( ِخرح طؼٍّض ِٓ ٘ز

 حٌلخؿش شش حٌذ٘ش ؽٛي طىف١ٗ دؿخؿــــــش ػٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

 ر٘ــذ ِٓ ر١ؼش طز١غ ٚ٘ٝ حٌؼـذ طؼط١ٗ ِشّ  ٠َٛ وً فٝ

 ) أوًّ ( .............................:  " حٌزخ١ً" ِؼخد ، ............................. " حٌلخؿش شش " أ( ِؼٕٝ

 ؟                                                  رخٌذؿخؿش حٌزخ١ً فؼً ِخرح  )د

 ؟ حٌطّغ ٔظ١ـش ِخ ) ؿـ

 ؟) حٌلخؿش شش طىف١ٗ ( حٌشخػش لٛي فٝ حٌـّخي ِخ ) د

 حٌلخؿش شش حٌذ٘ش ؽٛي طىف١ٗ دؿــخؿش ػٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

 ر٘ـــذ ِٓ ؼشر١ طز١غ ٚ٘ٝ حٌؼـذ طؼط١ٗ ٠َٛ وً فٝ

 ٚحٌٕٙخس ( ح١ًٌٍ ح١ًٌٍ ، حٌضِٓ ، ( حٌذ٘ش ( : ( ِشحدف -ٔ  : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظل١لش حإلؿخرش طخ١ش ) أ

 ، حٌىش٠ُ ( حٌشش٠ف حٌؼظ١ُ ، حٌزخ١ً ( : ) ( ِؼخد -ٕ                                                                       

 ؟              حٌطّغ ٔظ١ـش ِٚخ ؟ رخٌذؿخؿش حٌزخ١ً فؼً ِخرح  )د

 . " حٌلخؿش شش طىف١ٗ دؿخؿش "  حٌشخػش لٛي فٝ حٌـّخي ٚػق  )ؿـ

 حٌلخؿش شش حٌذ٘ش ؽٛي طىف١ٗ وخْ حٌزخ١ً ػٕذٖ دؿخؿــــــش 

 ر٘ــذ ِٓ ر١ؼش طز١غ ٚ٘ٝ فٟ وً ٠َٛ ِش طؼط١ٗ حٌؼـذ 

 ػضح ِٕـــــٗ ٠ضدحد ــٗٚأٔـــــــ فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙخ وٕــــــــضح 

 .....................٘ٛ حٌشخػش   أ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ: لخثً حألر١خص

 : د( حخظش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ٌّخ ٠ؤطٝ 

 ( لغ ٚحٌخ١خيخ١ٍؾ ر١ٓ حٌٛح -ٚحلؼ١ش -٠شٜٚ حٌشخػش ٌٕخ فٝ ٘زح حٌٕض كىخ٠ش : )خ١خ١ٌش  -                                                

        . ؿـ( " حٌطّغ ٠مً ِخ ؿّغ " ر١ٓ ػاللش ٘زٖ حٌّمٌٛش رخٌٕض حٌزٜ دسعظٗ

 حٌـّخي فٝ حعظخذحَ حٌشخػش ) طؼط١ٗ حٌؼـذ ( ؟ د( ِخ

 حٌلخؿش شش حٌذ٘ش ؽٛي طىف١ٗ دؿخؿــــــش ػٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

 ر٘ـــذ ِٓ ر١ؼش طز١غ ٟٚ٘ حٌؼـذ طؼط١ٗ ِشَّ  ٠َٛ وً فٟ

 ؟              " حٌؼـذ " ِؼٕٝ ِٚخ ؟ " ٌزخ١ًح " ِؼخد ِخ أ(

 . ٚػلٗ ؿ١ًّ ، طظ٠ٛش حٌؼزخسس فٟ ) حٌلخؿش شش طىف١ٗ دؿخؿش ( د(

  . ٠فٕٝ ال وٕضٌ  حٌمٕخػش -ٔأِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ  :  × ( أِخَ حٌؼزخسس حٌظل١لش ٚػالِش ) √ ( ؿـ( ػغ ػالِش ) 

 . ارشح١ُ٘ كخفع حٌٕض لخثً -ٖ                                   حإلٔغخْ               ٠ـّؼٗ ِخ وً ٠ؼ١ِّغ حٌطّغ -ٕ

 طىف١ٗ ؽٛي حٌذ٘ش شش حٌلخؿش وخْ حٌزخ١ً ػٕذٖ دؿــــــخؿش

 ٚ٘ٝ طز١غ ر١ؼش ِٓ ر٘ــذ فٝ وً ٠َٛ ِش طؼط١ٗ حٌؼـذ

 أ ( طخ١ش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 حٌذ٘ٛس ( -حٌذ٘ش  -ؿّغ " حٌذ٘ش " : ) حٌذ٘خس  -ٕحالوظفخء (     -كظ١خؽ لٍش حال -حٌّشحد رـ " شش حٌلخؿش " : ) شذس حالكظ١خؽ  -ٔ  

 د( حششف حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ رؤعٍٛره .  
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 22  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش " طؼط١ٗ حٌؼـذ " ؟

 د( ِخ ٔظ١ـش حٌطّغ وّخ فّٙض ِٓ خالي دسحعظه ٌٙزح حٌٕض ؟

 ـ أخي اإلوسان   
 غ فٝ حٌّغشد ٚحٌّششقأخٝ فٝ حٌؼخٌُ حٌٛحعــ       ــــ

 أخٝ حألر١غ ٚحألعـــٛ      د فٝ ؿٛ٘شن حٌّـــــــطٍك

  : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظٛحد طخ١ش ) أ

 حٌظخ٘ش ( –حٌؼخَ  –حٌّطٍك " ِؼٕخ٘خ " : ) حٌّم١ذ  -ٕحٌّلذد (                     –حٌظغ١ش  –حٌؼ١ك  حٌٛحعغ " ِؼخد٘خ " : ) -ٔ

 ش رمٌٛٗ : ) حٌّغشد ٚحٌّششق ( ؟                                 ِخرح ٠مظذ حٌشخػ ) د

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛحي حٌشخػش : ) حألر١غ ٚحألعٛد ( . ؟ ؿـ(

 اخٛحٔــــخ ٌٕؼ١ش ِؼ خ   حٌذ١ٔخ اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

 ٚأػٛحٔــــــــــخ أكزخء   ِؼ خ رخٌل١خس ٚٔغؼذ

 ٌٚٛ شجٕخ أكٍٕـــــخ    ؿٕش حٌفشدٚط د١ٔخٔخ

 : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظل١لش حإلؿخرش طخ١ش ) أ

 ّٔشع ( ٔغؼذ ( : ) ٔظؼذ ، ٔشمٝ ، ( ِؼخد -ٕحٌذٔخءحص (              حٌذٔخ٠خ ، حٌذٔٝ ، حٌذ١ٔخ ( : ) ( ؿّغ  -ٔ

 ؟                             حألر١خص فٝ حٌشخػش ا١ٌٗ ٠ذػٛ حٌزٜ ِخ ) د

 ؟ " اخٛحٔخ ٌٕؼ١ش ِؼخ " لٌٛٗ : فٝ حٌـّخي ِخ ) ؿـ

 ؟ اخٛحٔخ ػشٕخ ٌٛ رخٌذ١ٔخ ٠لذع حٌزٜ ِخ ) د

 ٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔخ         ِؼخ ، ٌٕؼ١ش اخٛحٔخ

 ٚٔغؼذ رخٌل١خس ِؼخ         أكزخء ٚأػٛحٔـــــــــخ

 أ( ٘خص ؿّغ وٍّش " حٌذ١ٔخ " ، ِٚؼخد وٍّش " ٔغؼذ " فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أشخثه .

 فٝ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ ؟د( ِخ حٌزٜ ٠ذػٛ ا١ٌٗ حٌشخػش 

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش : " ِؼخ ٌٕؼ١ش اخٛحٔخ " ؟

 حٌّطٍك ؿٛ٘شن فٝ ٚحألعٛد      حألر١غ أخٝ

 ٠خفك رٙخ لٍزٝ طـذ فظخفلٙــــــخ      ٠ذٜ أِذ

 حٌز١ظ١ٓ .             ِٓ ِظمخرٍظ١ٓ وٍّظ١ٓ ٘خص ؟  )حٌّطٍك( ِشحدف  ِخ أ(

 حٌز١ظ١ٓ . فٝ حألعخع١ش حٌفىشس حروش د(

 ؟                                                           حٌٕض ٘زح لخثً ِٓ ؿـ(

 . حٌز١ظ١ٓ  ٘ز٠ٓ ٠ٍٝ ر١ظخ   حوظذ د(

 اخٛحٔخ ٌٕؼ١شٌ         ِؼخ حٌذ١ٔخٌ  اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

 ٚأػٛحٔخ رخٌل١ـــــــــــــخس        أكزخء ٚٔغؼذ

  : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظٛحد طخ١ش ) أ

 ٔفشف ( ٔشمٝ ، ٍٔؼذ ، ٔغؼذ " : ) " ِؼخد -ٕسوزٕخ (                            عخفشٔخ ، أط١ٌٕخ ، ؿجٕخ " : ) " ِؼٕٝ -ٔ

 ؟ ف١ٌٙخ عؼخدطٗ ٠ٌلمك ٚو١فٌ  ؟ حٌذ١ٔخٌ  ٘زٖ فٝ حإلٔغخْ ٚؿٛد ِٓ حٌٙذف ِخ ) د

 . حٌظؼز١ٌش  ٘زح فٝ حٌـّخي ر١ٓ . اخٛحٔخ ٌٕؼ١ش ِؼخ  ؿـ(

 ذ ؿجٕخ ػٍٝ حٌذ١ٔخ     ِؼخ ٌٕؼ١ش اخٛحٔخٌم

 ٚٔغؼذ رخٌل١خس ِؼخ     أكزخء ٚأػــــــٛحٔخ

 طخ١ش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ؤطٝ : ( أ

 حٌذٔخءحص ( –حٌذٔخ  –ؿّغ " حٌذ١ٔخ " : ) حٌذٔخ٠خ   -ٕ  أخالء (  –أطذلخء  –ِؼخد" أكزخء " : ) أػذحء  -ٔ

 ٛره .د( حششف حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ رؤعٍ

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌشخػش " ِؼخ ٌٕؼ١ش أخٛحٔخ " ؟

 د( ِٓ خالي فّٙه ٌٍٕض  و١ف ٔـؼً ك١خطٕخ ؿٕش ؟

 اخٛحٔخ ٌٕؼ١شٌ         ِؼخ حٌذ١ٔخٌ  اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

 ٚأػٛحٔخ رخٌل١ـــــــــــــخس        أكزخء ٚٔغؼذ

  : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌظٛحد طخ١ش ) أ

 ٔغفً ( –ٔظؼذ  –ٔغؼذ " : )ٔشمٝ  " ِؼخد -ٕحٌذٔخءحص (                            –حٌذٔخ٠خ  –حٌذٔخ  " : )ؿّغ " حٌذ١ٔخ  -ٔ

 االَ ٠ذػٛ حٌشخػش فٝ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ ؟                                  ) د

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛحي حٌشخػش : " ِؼخ ٌٕؼ١ش اخٛحٔخ " . ؟ ؿـ(

 ٗ حإلٔغخْ ١ٌظخفلٙخ ٠ٕٚشش حٌّلزش حٌظٝ ٠ظّٕخ٘خ . حوظذ ِّخ كفظض حٌز١ض حٌذحي ػٍٝ رٌه .د( ٠ّذ حٌشخػش ٠ذٖ ألخ١



 9102 السادس االبتدائً للصف األول الدراسً للفصل الشاملة النهائٌة المراجعة العربٌة اللغة فً عاصم ابن سلسلة

 23  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

ا : القواعد الىحويت   
ً
 ـ رابع

 ٌٍظٍّه كز خ شٝء  وً ػٍٝ حٌلظٛي فٝ حٌشغزش اٌٝ ٚحٌـشغ حٌطّغ ٠ذفؼُٙ حٌٕخط رؼغ ٌٚىٓ ، ٠فٕٝ ال وٕض حٌمٕخػش

 ٔظ١زُٙ ( ِٓ ٚحٌٕذَ حٌلشِخْ ف١ىْٛ ،

 حٌغخرمش حٌؼزخسس فٝ خؾ طلظٗ ِخ ػشدأ ) أ

خ ٠ٍٝ : فؼال   ِخ ِٕٙخ حعظخشؽ ) د ح  -ٚخزشٖ  حعّٗ ، ٚحروش ٔخعخ  ح ٔٛػٗ ، ٚر١ٓ ٌّزظذأ خزش    ٔٛػٗ ٚر١ٓ ٔخعخ ٌلشف خزش 

  ) طل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخعخ حٌفؼً حكزف (  . ِظفٛل١ٓ حٌطخٌزخْ أطزق -ٔؿـ( 

خ كشف خ ـٍّشحٌ ػٍٝ أدخً (  ِلظشِْٛ  حٌّؼٍّْٛ -ٕ   ) ٠ٍضَ ِخ ٚغ١ش ٔخعخ 

 حٌظؼٛرخص طـخٖ ٠ٚمفْٛ ربطمخْ ػٍُّٙ ٠ئدْٚ فُٙ حٌلز١زش ٌزٍذٔخ ِّىٕش ِىخٔش طلم١ك فٝ وز١ش فؼٍُٙ ِظش ػّخي اْ

 . حٌّظمذِش حٌذٚي سوذ فٝ ِظش طىْٛ كظٝ ٚؽٕٗ ِغظمزً ػٍٝ حٌلش٠ض ٚلٛف

 .حٌغخرمش حٌؼزخسس فٝ خؾ طلظٗ ِخ أػشد ) أ

 ٔٛػٗ . ٚر١ٓ ٔخعخ ٌفؼً خزشح ٔٛػٗ ، ٚر١ٓ ٔخعخ ٌلشف خزشح ِطٍمخ ، ٠ٍٝ : ِفؼٛال ِخ حٌغخرمش حٌفمشس ِٓ حعظخشؽ  )د

 ِطٍْٛد :       رّخ ٘ٛ ح٢ط١ش   حألعجٍش ػٓ أؿذ ) ؿـ

  ) ِفشد خزش اٌٝ حٌخزش كٛي ( ٚحعؼش هللا سكّظٗ -ٕ       ) حٌظل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخعخ حكزف ( ؿ١ّال وٓ -ٔ     

 .٠ٍضَ ِخ ٚغ١ش أخشٜ ٔخعخخ ِشس ٚكشفخ ِشس ٔخعخخ فؼال حٌغخرمش حٌـٍّش ػٍٝ أدخً ) رخٌظٕخػش ِٙظّخْ حٌؼخِالْ ) -ٖ

ّْ  : ٠مٌْٛٛ ٚحٌلىّخء ، حٌّشػٝ اال ال ٠شحٖ ، حألطلخء سءٚط ػٍٝ طخؽ حٌظلش  ، حٌغ١ٍُ حٌـغُ حٌغ١ٍُ فٝ حٌؼمً ا

 حٌٛؽٓ . طمذَفٝ  سغزش ٠ٕٚظـْٛ ٠ؼٍّْٛ حألطلخء ٚحٌشزخد

 . حٌغخرمش حٌؼزخسس فٝ خؾ طلظٗ ِخ أ( أػشد

 فؼال -ٔخعخ  ٌلشف خزشح  -ٌّزظذأ  ح ِفشد خزشح  - شّغ١ش "أي" رٙخ وٍّش : ٠ٍٝ ِخ حٌغخرمش حٌؼزخسس ِٓ حعظخشؽ ) د

 ِؼخسػخ .

ًّ  أوًّ  )ؿـ   :أِخِٙخ ِطٍٛد ٘ٛ رّخ ٠ؤطٝ ِّخ ؿٍّش و

 حع١ّش ( ؿٍّش خزش (  ........ .............ح١ًٌٕ  أطزق -ٕ     ) فؼ١ٍش ؿٍّش خزش (  ......................... حٌطالد  -ٔ

 . ٘ذف حالعظمشحس طلم١ك أطزق -ِٕخٍظخْ                      حٌؼخِالْ اْ -ٔ : ٠ٍٝ ف١ّخ حٌخطؤ طٛد ) د

 حألػّخي أـخص ٝف ؛ سغزش وز١شح اطّخِخ حٌّٛحطالص ٚعخثً رظط٠ٛش حٌؼٍّخء ح٘ظُ ٌٚمذ ، ِظؼذدس حٌّٛحطالص ٚعخثً  "

 ." ١ِغٛسح حٌغفش طخس كظٝ ،

 حٌغخرمش . حٌؼزخسس فٝ خؾ طلظٗ ِخ أػشد أ(

 ٔخعخ ٌفؼً خزشح ِطٍمخ ، ِفؼٛال ألؿٍٗ ، ِفؼٛال حٌغخرمش :  حٌؼزخسس ِٓ د( حعظخشؽ

 ٔٛػٗ  ٚر١ٓ حٌخزش كذد حألٔز١خء ( ٚسػش حٌؼٍّخء ( ؿـ(

 ِخ ٠ٍضَ . ٚغ١ش حٌغخرمش حٌـٍّش ػٍٝ ٔخعخخ كشفخ أدخً ِظٛحػؼخْ ( حٌذحػ١خْ( د( 

 .طل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ أِغٝ حكزف ٔفظ . سحكش فٝ حٌّظٍْٛ ٘ـ( أِغٝ

 حإلٔغخْ ٠غَؼذُ  ٚرٙخط١ٓ حٌظفظ١ٓ ، أفشحد٘خ ٔٙؼش ػٍٝ ٠غخػذ حإلخالص ٚاْ ، حألِش ك١خس فٟ ػظ١ُ أػشٖ حٌظذق "

 . " ػ١ٕ١ٗ أِخَ ٔـخكٗ ٠ٚظزق ، ك١خطٗ فٟ

 خؾ . طلظٗ ِخ أػشد أ(

 حٌخزش  ٔٛع ٚر١ٓ ، ٔخعخ ٌلشف خزشح -ؿٍّٗ  شزٗ خزشح -حع١ّش  ؿٍّش ح ٠ٍٟ : خزش ِخ حٌغخرمش حٌمطؼش ِٓ حعظخشؽ د( 

 . طل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ ، ٔخعخخ فؼال حٌـٍّش ػٍٝ حدخً ؿـ( حٌٕـخف ِلمك . 

 ) رخسػ١ٓ  حٌّٕٙذع١ٓ اْ  (٠ؤطٟ :  ف١ّخ حٌخطؤ د( طٛد

 ٚال أك١خٔخ   طـشٜ أِٛسح   ٕ٘خن أْ ٚالشه ٚحٌّظخدفخص حٌلظٛظ ِٓ ِـّٛػش ١ٌغض ٚحٌل١خس ، ٚأًِ ػًّ حٌل١خس" 

  " ف١ٙخ ٌٕخ اسحدس

 . حٌغخرمش حٌؼزخسس فٝ خؾ طلظٗ ِخ أ( أػشد

  . ٔخعخخ   كشفخ   – ٔٛػٗ ٚر١ٓ ٔخعخ ٌفؼً خزشح   – عخٌُ ِئٔغ ؿّغ حٌغخرمش : حٌؼزخسس ِٓ حعظخشؽ د(

 . ٠ٍضَ ِخ ٚغ١ش حٌغخرمش حٌـٍّش فٝ فؼ١ٍش ؿٍّش حٌّفشد ٌخزشح ؿـ( أػالَ ِظش ِشفشفش فٝ وً ِىخْ . حؿؼً

 ٠ٍضَ . ِخ ٚغ١ش حٌغخرمش حٌـٍّش د( حٌؼخِالْ ِٙظّخْ رخٌظٕخػش . أدخً اْ ػٍٝ

 ٠غؼذ ٚرّٙخ ، اٌٝ حٌٕـخف ٠ئدٜ حإلخالص ٚاْ ، حٌّئ١ِٕٓ طفخص ِٓ طفش حٌظذق ٚأطزق ، حٌٕـخس ؽش٠ك حٌظذق  "

 عًٙ حٌٕـخف ٠ظزق كظٝ حٌظفظ١ٓ حالٌظضحَ رٙخط١ٓ حٌـ١ّغ ٚػٍٝ ، ٠ئد٠ٗ حٌزٜ ػٍّٗ فٝ ٠ٚظفٛق ، ك١خطٗ فٝ حإلٔغخْ

 . حألِخٔٝ حإلٔغخْ ٠ٚلمك ، حٌّٕخي
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 24  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 حألِخٔٝ ( ، حٌـ١ّغ ، ٠غؼذ ؽش٠ك ، (  خؾ : طلظٗ ِخ أػشد ) أ

 عخٌّخ ِزوش ؿّغ ٚخزشٖ ، ِؼٕٝ ،  حعّٗ ٚر١ٓ ٔخعخخ فؼال ،   ٚخزشٖ حعّٗ ٚر١ٓ ٔخعخخ كشفخ حٌفمشس : ِٓ حعظخشؽ ) د

 ج( )الشجرة فً الحدٌقة زاهرة( حول الخبر المفرد إلى خبر جملة اسمٌة مرة وأخرى فعلٌة.
 . حٌخزش ٔٛع ٚر١ٓ خؾ طلظٗ حٌزٜ حٌّزظذأ خزش ػ١ٓ«   حٌظٕغ ؿ١ذس ِٕظـخطُٙ حٌؼّخي» د(

 ، ف١خ حٌظط٠ٛش ٠ئوذْٚ ٙخسؿخٌ ٚأْ ، حٌّٙخسحص ٚط١ّٕش حٌغٍٛن طؼذ٠ً فٝ حٌظؼ١ٍُ طؤػ١ش ٠ظٙش أْ فٝ طشغذ ِظش (

 . ) ٚؽٕىُ فٝ هللا فخطمٛح ػ١ٍىُ ِؼمٛد حألًِ ألْ رىُ حٌزالد طظمذَ أْ ػٍٝ كش٠ظ١ٓ وٛٔٛح ِظش ؽالد

 .حٌغخرمش حٌؼزخسس فٝ خؾ طلظٗ ِخ أػشد ) أ

ح : حٌؼزخسس ِٓ حعظخشؽ  )د ح فؼ١ٍش ، ؿٍّش خزش  ح ٔٛػٗ ، ر١ٓ ٚ ٔخعخ ٌلشف خزش  خ ، ٔٛػٗ ر١ٓ ٚ ٔخعخ ٌفؼً خزش   ّ  حع

 ٔخعخ  ٌلشف

 .ِؼّشط١ٓ حٌشـشطخْ أطزلض -ٕسكّخء .       حٌمخدس٠ٓ ٌؼً -ٔطل١لش : حوظزٙخ ػُ ح٢ط١ش حٌـًّ ِٓ حٌٕخعخ حكزف  )ؿـ

خ                          ٠ؼٛد حٌشزخد ١ٌض -٠ٔؤطٝ :  ف١ّخ ٚٔٛػٗ حٌٕخعخ خزش ػ١ٓ ) د  ِ  .ِششلش حٌشّظ أطزلض  -٠ٕٛ

ٚرفؼٍٗ أطزق  طلممخحٌذٌٚش رٗ  أ٘ذحفحٌظؼذ٠ً فٝ حٌغٍٛن ٚحألدحء ٚ٘ٛ ػ١ٍّش ِغظّشس طظلمك ٠ئدٜ اٌٝ  حٌظؼٍُاْ  "

 "٠ىظغذ ١ِٛ٠خ خزشحص ِٚٙخسحص ح٢خش٠ٓ فٝ ِخظٍف ح١ٌّخد٠ٓ  ِظؼٍُوً 

 أ( أػشد ِخ طلظٗ خؾ فٝ حٌفمشس حٌغخرمش 

حعّخ ٌفؼً ٔخعخ ، ٚحػزطٗ   -ٗ خزش ٌّزظذأ ، ٚر١ٓ ٔٛػ -خزش ٌلشف ٔخعخ ، ٚر١ٓ ٔٛػٗ : د( حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس 

 ؿّغ ِزوش عخٌّخ ، ِز١ٓ ػالِش اػشحرٗ - رخٌشىً 

 ؿـ( ػغ ِىخْ حٌٕمؾ ِخ ٘ٛ ِطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش ف١ّخ ٠ؤطٝ :

 ٌلشوش حٌّٛحطالص ) ِفؼٛي ألؿٍٗ ( ............................. طّٙذ حٌذٌٚش حٌطشق  -ٔ

 ٠غذ حٌظ١ٍّز ػٓ حٌّذسعش ) كشف ٔفٝ ِٕخعذ( .......................... -ٕ

 ( ػٍٝ حٌٕـخف ) خزش ِفشد ِٕخعذ ............................. ١ٌض حٌظ١ٍّزط١ٓ   -ٖ

 د( ) ١ٌظ حٌّٕخفمْٛ ػٍٝ خٍك ػظ١ُ (  ِخ ٔٛع خزش " ١ٌظ " فٝ ٘زٖ حٌـٍّش ؟

فٝ ِغفشطٗ ؛ فبْ حٌّغفشس طّلٛ ؽّؼخ لٗ ٔز١ٍش ، ٚطذ اٌٝ هللا ػٓ خطجٗ أخال فخٌّؼظزس"رخدس رخالػظزحس اْ أخطؤص ؛ 

 ، ِلزٛرخ ِٓ حٌٕخط " هللافٝ ِؼخِالطه ٌظظ١ش لش٠زخ ِٓ   عّلخحٌزٔٛد ٚوٓ 

 كشفخ ٔخعخخ ٚحػزؾ  حعّٗ . -ٕخزشح ٌّزظذأ ٚػ١ٓ ٔٛع حٌخزش.        -ٔأ( حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس     

 د( أػشد ِخ طلظٗ خؾ فٝ حٌفمشس حٌغخرمش.

 ـ( حخظش حٌظل١ق ِٓ ر١ٓ حأللٛحط :ؿ

 شزٗ ؿٍّش (. -ؿٍّش  -" ِلّذ كغٓ حٌخؾ " ٔٛع حٌخزش ) ِفشد  -ٔ

 شزٗ ؿٍّش (. -ؿٍّش  -" ٌؼٍىُ طـظٙذْٚ"  ٔٛع حٌخزش ) ِفشد  -ٕ

ِشطزطخ رؤخاللٗ ، فؼ١ٍه أ٠ٙخ  حإلٔغخِْٓ أؿًّ حٌظفخص حٌظٝ ٠ظلٍٝ حإلٔغخْ رٙخ ، ٌٚٙزح أطزق ٔـخف  حألخالق" 

 ٚحٌطّؤ١ٕٔش " حٌغؼخدسطظظف رخألخالق حٌل١ّذس ، ٚطلشص ػ١ٍٙخ ؛ ألٔٙخ طلمك ٌه حٌطخٌذ أْ 

 أػشد ِخ طلظٗ خؾ . ( أ

 خزشح ٌّزظذأ ٚر١ٓ ٔٛػٗ . -ٕفؼال ٔخعخخ ٚر١ٓ حعّٗ ٚخزشٖ      -ٔ د( حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ِخ ٠ؤطٝ : ( د

 ؿـ( أوًّ ِىخْ حٌٕمؾ رّخ ٘ٛ ِطٍٛد ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 ] خزش ِفشد [ ..................ألذحَ حألِٙخص . ] خزش ٌـ )اْ( شزٗ ؿٍّش [           حٌؼٍُ  ...................اْ حٌـٕش  -ٔ

 د( " حٌشـشطخْ ِٛسلظخْ " أدخً ػٍٝ حٌـٍّش كشفخ ٔخعخخ ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .

 ٓ ف١خحٌٛؽرٙخ ٠لخفع ػٍٝ  حٌّظّغه ِطّجٕش ٚأطزق حٌشؼٛدظٍٙخ ػخشض  حالعظمشحس ٚفٟحٌٛؽ١ٕش سِض  ٌٛكذس"ح

 فٟ حٌظمذَ". كزخأرٕخء حٌٛؽٓ طّغىٛح رٙخ 

 )أ(أػشد ِخ فٛق حٌخؾ. 

 خزشح ٌفؼً ٔخعخ-ٕ               خزشح ِفشدح -ٔ)د( حعظخشؽ ِٓ حٌؼزخسس: 

 اْ حٌـٕش .......ألذحَ حألِٙخص )خزش إلْ شزٗ ؿٍّش( -ٔ           )ؽ(أوًّ رّخ ٘ٛ ِطٍٛد ر١ٓ حٌمٛع١ٓ:

 طخس ........ ِشفٛػخ )حعــــــُ طخس(-ٖ              خزش ١ٌٍض شزٗ ؿٍّش(١ٌض حٌظ١ٍّز......... )-ٕ

" اْ حٌّذسعش حٌلذ٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ ، طؼٛدُ٘ حٌؼًّ حٌّظمٓ ، ٚلذ أطزق حٌظال١ِز ُ٘ حٌغشط حٌزٜ ٔغشعٗ أِال  فٝ 

 رٕخء ِغظمزً ِششق "

 د( طخ١ش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :                                أ( أػشد ِخ طلظٗ خؾ .
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 25  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ؿٍّش فؼ١ٍش ( –شزٗ ؿٍّش  –خزش اْ .................... ) ِفشد   -حٌّذسعش حٌلذ٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ اْ  -ٔ

 ِفشد( -ؿٍّش فؼ١ٍش  -خزش أطزق ....................... )ؿٍّش حع١ّش  -أطزق حٌظال١ِز ُ٘ حٌغشط حٌزٜ ٔغشعٗ ـ ٕ

 ِـضِٚش ( –ِشفٛػش  –.................. ) ِٕظٛرش وٍّش حٌّذسعش ...... -اْ حٌّذسعش حٌلذ٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ ـ ٖ

 ِـشٚسس ( –ِٕظٛرش  –وٍّش رٕخء ........................ ) ِشفٛػش  -أِال فٝ رٕخء ِغظمزً ِششق ـ ٗ

 ؿـ( حٌّٛحؽٓ ٠لشص ػٍٝ ٚؽٕٗ . كٛي حٌخزش ِٓ ؿٍّش فؼ١ٍش اٌٝ ِفشد .

 ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .د( " حٌّظش٠ْٛ ِظؼخْٚٔٛ" أدخً ػٍٝ حٌـٍّش فؼال ٔخعخخ 

. ٚحإلٔغخْ حٌؼخلً ال ٠ٕظظش سدح  رخٌغؼخدسفؼ١ٍش ِٓ حٌفؼخثً ، طىغزه كزُٙ ، ٚطشؼشن  حٌٕخط" لؼخء كٛحثؾ 

 ٘زٖ حٌفؼ١ٍش ٠ٚؼًّ رٙخ طمشرخ اٌٝ هللا . " ل١ّشٌٍـ١ًّ رً ٠ىْٛ أؿشٖ ػٕذ هللا . ف١ٍض وً ٚحكذ ِٕخ ٠ذسن 

خزشح ٌلشف ٔخعخ  -خزشح ٌفؼً ٔخعخ ٚر١ٓ ٔٛػٗ  - د( حعظخشؽ : خزشح ِفشدح                      أ( أػشد ِخ طلظٗ خؾ .

 ِفؼٛال ألؿٍٗ ٚر١ٓ ػالِش اػشحرٗ -ٚر١ٓ ٔٛػٗ 

 ِفؼٛي ألؿٍٗ [ –خزش وٓ  –وٓ ِلزخ ٌٍخ١ش " ِلزخ " ِٕظٛرش ألٔٙخ :  ] ِفؼٛي رٗ  -ٔؿـ( طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش  :  

 حألِٙخِص [ –حألِٙخَص  –خص :     ] حألِٙخُص سك١ّ ...........اْ  -ٕ                                       

 شزٗ ؿٍّش [ –ؿٍّش حع١ّش  –هللا سكّظٗ ٚحعؼش " حٌخزش ٔٛػٗ " : ] ؿٍّش فؼ١ٍش  -ٖ                                       

 ٍضَ .د( ِلّذ ِظؼخْٚ ِغ صِالثٗ .  أدخً ػٍٝ حٌـٍّش حٌغخرمش فؼال ٔخعخخ ِشس ٚكشفخ ٔخعخخ ِشس أخشٜ ٚغ١ش ِخ ٠

ٚأؿظٙذ كظٝ أطزق ػخٌّخ  ػزمش٠خ  أٚ أد٠زخ  ِشٙٛسح   حألخالقحٌؼٍُ ٚٔغ١ُ  ٘ٛحء" ِذسعظٟ ر١ظٟ حٌؼخٟٔ حعظٕشك ف١ٙخ 

 أٙخ فٟ حٌمٍذ " ِذسعظىُفٟ حٌّـظّغ ، ٌٚؼٍىُ أ٠ٙخ حألرٕخء طمذسْٚ 

ح ٌفؼً ٔخعخ ٚحروش ٔٛ -حعظخشؽ : خزشح  ِفشدح  ٌّزظذأ -ٕ                  أػشد ِخ طلظٗ خؾ . -ٔ خزش شزٗ ؿٍّش  -ػٗخزش 

 ؿٍّش طمغ خزشح  ٌلشف ٔخعخ  -ٌلشف ٔخعخ 

 ) إٔخ ٔلذ حٌؼٍُ (    حكزف حٌلشف حٌٕخعخ ٚحوظذ حٌـٍّش طل١لش. -ٖ

 ) وٓ ل٠ٛخ  (            حكزف حٌفؼً حٌٕخعخ ٚحوظذ حٌـٍّش طل١لش. -ٗ

 ِفشد ( . طخ١ش  -ؿٍّش حع١ّش  -. ٔٛع حٌخزش فٟ حٌـٍّش ) شزٗ ؿٍّشكـشس حٌذسحعش ِلشحد حٌؼٍُ  -٘

، فٟٙ طظ١ّض رشّغٙخ حٌغخؽؼش ٚؿٛ٘خ حٌغخكش ، ِٕٚخظش٘خ حٌـ١ٍّش ، ِٚخ صحي  حٌذ١ٔخاْ ِظش ِٓ أػظُ رالد 

سغزش فٟ ص٠خدس أػذحدُ٘ ، فخٌّظش٠ْٛ  ِؼخٍِظُٙحٌغخثلْٛ ٠ؤطْٛ ا١ٌٙخ ِٓ وً ِىخْ ، ٚػٍٟ حٌّظش١٠ٓ أْ ٠لغٕٛح 

 .  وشِخء

 -خزشح  ٌلشف ٔخعخ ٚر١ٓ ٔٛػٗ  -ٓ حٌفمشس : ) خزشح  ؿٍّش فؼ١ٍش ٌّزظذأ حعظخشؽ ِ -ٕ              أػشد ِخ طلظٗ خؾ . -ٔ

 حعّخ  ٌفؼً ٔخعخ ٚر١ٓ ػالِش اػشحرٗ ( .

   -أؿذ ػٓ حٌّطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش : -ٖ

 أ( حٌظ١ٍّزحْ حٌّظفٛلخْ ِٙظّخْ رّغظمزٍّٙخ .    حدخً ػٍٟ حٌـٍّش " وخْ " .      

 أوًّ رخزش ؿٍّش حع١ّش .                     ......................... .د( حٌىظخد 

ػظ١ّخ فٝ طفؼ١ً حٌظم٠ُٛ حٌشخًِ  ؿٙذحرخٌّذسعش حالرظذحث١ش ،اْ حٌّذسعش طززي   ِـظٙذ٠ٓ" وخْ ؿّخي ٚػٍٝ ط١ٍّز٠ٓ 

 فٝ اػذحد حألؿ١خي اػذحدح ؿ١ذح ٌزٕخء ِغظمزً ِظش حٌزخ٘ش. "   أِال

 -حعّخ ِـشٚسح رلشف حٌـش  -ؼً ٔخعخ ، ٚر١ٓ ػالِش اػشحرٗ د( حعظخشؽ : ) حعّخ ٌف       أ( أػشد ِخ فٛق حٌخؾ .

 حعّخ ٌلشف ٔخعخ ، ٚر١ٓ ػالِش اػشحرٗ (

 ) خزش ؿٍّش حع١ّش (   .......................أطزلض حٌشـشس  -ؿـ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ رخٌّطٍٛد أِخِٙخ :      

 ) خزش شزش  ؿٍّش (      ......................حٌّؼٍُ  -) خزش ِفشد (     ......................... وؤْ حٌمؾ  -

 ) خزش ؿٍّش فؼ١ٍش (   .....................حٌّؼٍّخص  -

 د( ١ٌض حٌّزٔزخص طخدلخص .   ػغ )أِغٝ ( رذي ١ٌض ٚغ١ش  ِخ ٠ٍضَ

 حٌـٍّش ) اْ ( ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ (٘ـ( حٌفذحث١خْ ِلزخْ ٌزٍذّ٘خ .   ) حدخً ػٍٝ ٘زٖ 

حٌل١خس ِٓ عّخء ٚأسع ٚٔـَٛ ، ٚغ١ش٘خ ِٓ حٌٕؼُ ٚأطزلٕخ ًٕٔٙ ِٓ  ٚعخث١ً٘ؤ ٌٕخ  وؼ١شس" اْ ٔؼُ هللا ػ١ٍٕخ  

ٚحإلخالص أِال  فٟ سػخٖ ، ٚٔفىش طفى١شح  عذ٠ذح  العظغالٌٙخ ٌخ١ش  رخٌشىشخ١شٖ ٚرشٖ ، فّٓ ٚحؿزٕخ أْ ٔئدٞ كك هللا 

 "  حٌزشش٠ش

 د ِخ طلظٗ خؾ .أػش -ٔ

 حعّخ  ٌلشف ٔخعخ  (. -خزشح  ٌفؼً ٔخعخ ٚر١ٓ ٔٛػٗ    -ِفؼٛال  ِطٍك    -حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس : ) ِفؼٛال  ألؿٍٗ   -ٕ

 أؿذ ػٓ حٌّطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش :  أ( اْ حٌغخثق ِغظّظغ رآػخس ِظش . ر١ٓ ٔٛع خزش اْ فٟ حٌـٍّش .      -ٖ
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 د( أطزلٕخ عؼ١ذ٠ٓ رؼذ حٌٕـخف .    حكزف حٌٕخعخ ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .                                                       

 ) ٔلٓ ِئدرْٛ دحثّخ  (   أدخً ػٍٟ حٌـٍّش حٌغخرمش " وخْ " ِشس  ، ٚ " اْ " ِشس آخشس ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .    -ٗ

ٚحٌفؼً طظزق  حٌمٛي ٠خ رٕٝ فٝ كشطخ  وز١شح  ، فىٓ أ١ِٕخ   حٌظخٌلْٛ ، ٠لشص ػ١ٍٙخ حٌّئ١ِٕٓ ِٓ طفخص " حألِخٔش

 " فٝ سػخء هللا ٚكذ حٌٕخط أِال ٠ظذق ِغ ٔفغٗ ِٚغ غ١شٖ ِلزٛرخ ر١ٓ حٌٕخط ، ٚحػٍُ ٠خ رٕٝ أْ حأل١ِٓ

 : د( حلشأ حٌفمشس ػُ أوًّ ِخ ٠ؤطٝ                                   خؾ أ( أػشد ِخ طلظٗ

 .................وٍّش كشطخ ِٕظٛرش ألٔٙخ  -ٕ       .............ٕ٘خ  حألِخٔش ِٓ طفخص حٌّئ١ِٕٓ .  حٌخزش -ٔ

 ......... ٚٔٛػٗ  ................٘ٛ  خزش أْ فٝ حٌفمشس حٌغخرمش -ٗ                            .............وٍّش ِلزٛرخ طؼشد  -ٖ

 ِفشد( - ؿٍّش فؼ١ٍش - حٌظال١ِز حٌفخثمْٛ طمذسُ٘ حٌذٌٚش . حٌخزش ٕ٘خ : )ؿٍّش حع١ّش -ٔطخ١ش :  ؿـ(

 ( ِؼخفخ ا١ٌٗ -رٗ  ِفؼٛال -٠لمك حٌّغخٚحس ر١ٓ حٌٕخط . ) فخػال  حٌؼذحٌش طلم١ك -ٕ              

 حٌفخثمخص حٌطخٌزخصَ  وشِض حٌذٌٚش -ٕ     . فٝ أِخوُٕٙ ٚحلفْٛ رخص حٌلشحط -ٔد( ػ١ٓ حٌخطؤ ػُ طٛرٗ ف١ّخ ٠ؤطٝ  :      

ٌٙخ ٚػ١ٌٍىُ ، رّٙخ اال ػٍٝ صِالثٗ ٠ظٌفٛق ٚ ك١خٌطٗ فٝ حٌطخٌذ ٠ٌٕـق ٌٚٓ ، ؿ١ٌٍّظخْ فظخْط ٚحإلخالص حٌظذق اْ  "  أ٠

ٌٓ  حٌظّغه حٌشزخد ٌٓ  رٙخط١  . " ٠طٌٍزٗ ٌّٓ ٠ظٌلمك فخٌٕـخف ، عٙال حٌٕـخف٠ٌىْٛ  كظٝ حٌظفظ١

 . خؾ طلظٗ ِخ أػشد ) أ

ٌٓ  ٔخعخ ، ٌفؼً زشحخ  -فؼ١ٍشٌ  ؿٍّش ٠ٌٍٝ : خزشح ِخ حٌغخرمش حٌمطؼش ِٓ حعظخشؽ ) د ٌٓ  ، ِـشٚسح حعّخ -ٔٛػٗ  ٚر١  ٚر١

 ، ٚأػشرٗ . ٔخعخ ٌلشف حعّخ  -ػالِش اػشحرٗ 

 . ٠ٌٍضَ  ِخ ٚغ١شٌ  حٌـٍّش ػٍٝ " ٌؼً " أدخً . ِغشٚسحْ حٌظ١ٌٍّزحْ ) ؿـ

  طل١ٌلش  حٌـٍّش ٚحوظذ " أطزق " حكزف . ٔش١ط١ٌٓ حٌفالكْٛ أطزق ) د

 طل١لش . حٌـٍّش حٌغخرمش ) طخس ( ِشس ٚ ) اْ ( ِشس أخشٜ ٚحوظذ حٌـٍّش  ؿـ( أٔخ عؼ١ذ رخٌٕـخف . ) أدخً ػٍٝ

، فّخ أػظّٗ ! ٚال طظىخعً فٝ ؽٍزٗ ، فخكشص ػٍٝ أْ طىْٛ ِٓ  طخكزٗػٍٝ حٌؼٍُ ؛ فبٔٗ ٠شفغ  كش٠ظخ" وٓ 

 . " وؼ١شفشٍٗ  خًٌّّٙحٌّظفٛل١ٓ ، ف

خزشح ٌلشف ٔخعخ ، ٚر١ٓ  –عخ ٗ ؿٍّش ٌفؼً ٔخد( حعظخشؽ ِٓ حٌمطؼش حٌغخرمش : خزشح شز        أ( أػشد ِخ طلظٗ خؾ .

 أعٍٛد ٔٙٝ . –خزشح ؿٍّش حع١ّش ٌّزظذأ ٚكٌٛٗ اٌٝ خزش ِفشد   –  ٔٛػٗ

 ؿـ( حؿؼً وٍّش ) ػّشٚ ( حعّخ ٌـ ) وخْ ( ِشس ٌٚـ ) اْ ( ِشس أخشٜ فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أشخثه ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .

 ٍّش ) حكظشحِخ ( ِفؼٛال ِطٍمخ ِشس ، ِٚفؼٛال ألؿٍٗ ِشس أخشٜ فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أشخثهد( حؿؼً و

حٌّغظمزً ، ٚحٌّخٍظْٛ لٍٛرُٙ ِظؼٍمش رؤٚؽخُٔٙ ، ٚطمذَ حٌزالد  ػذسِؼمٛد ػ١ٍىُ ، فؤٔظُ  حأل٠ًِخ أرٕخء ِظش . اْ   "

ٚاػالء  سفؼظٕٗٙٛع رٗ ، ٚحٌؼًّ ػٍٝ فٝ أػٕخلىُ ، ف١ٙخ ٌٍ أِخٔشِشْ٘ٛ رّخ ٠ززٌْٛ ِٓ ؿٙذ ، ٌٚمذ أطزق حٌٛؽٓ 

 " شؤٔٗ 

 . خؾ  طلظٗ ِخ أػشد ) أ

ٌٓ  ٔخعخ ، ٌلشف ٠ٌٍٝ : خزشح ِخ حٌغخرمش حٌمطؼش ِٓ حعظخشؽ ) د  ِؼخفخ ا١ٌٗ . -ٔخعخ  ٌفؼً حعّخ  -ٔٛػٗ  ٚر١

 طخ١ش حإلؿخرش حٌظل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ٌّخ طلظٗ خؾ ف١ّخ ٠ٍٝ : ) ؿـ

 ِفؼٛي ِطٍك [     -ِفؼٛي ألؿٍٗ  -ؽٕٗ . ] ِفؼٛي رٗ ػٓ ٚ دفخػخلخطً حٌـٕذٜ  -ٔ

 فخػً [ -ِزظذأ  -شؼٛس حٌؼظّخء . ] خزش  حٌٛؽ١ٕش -ٕ

 ِـشٚس [    -ِٕظٛد  -ِؼّشس . حعُ ] ِشفٛع  شـشسِشسص ر -ٖ

 حٌؼٍّخء ٚسػش حألٔز١خء . كذد حٌخزش فٝ حٌـٍّش حٌغخرمش ، ٚر١ٓ ٔٛػٗ . ـ ٗ

 اْ ٌٍّؼٕٝ حٌّزوش ٚر١ٓ ِخ ٠ٍضَ . ـ " اْ حٌؼخًِ ِخٍض " . حؿؼً حعُ٘

،  ٌٍلؼخسسخؼشحء ، لخِض رٙخ ٔٙؼش صسحػ١ش ، ٚطٕخػ١ش ، ٚػّشح١ٔش ، ٌٚزٌه أطزلض ِظش ػٕٛحٔخ  ٚحكشرالدٔخ  "

 . " حإلٔـخصحصِؼّشح ١ٌغـً حٌظخس٠خ  طؼخٚٔخٚاْ حٌغخثل١ٓ ِغظّظؼْٛ رّٕخظش٘خ ، فٍؼً شزخرٙخ ٠ظؼخْٚٔٛ 

 حٌخؾ . فٛق ِخ أػشد أ(

 ٔخعخ ؿٍّش فؼ١ٍش . ٌلشف خزشح   -كشفخ ٔخعخخ  -ٔخعخ  ٌفؼً حعّخ   -حٌؼزخسس : ِزظذأ ٚحػزطٗ رخٌشىً  ِٓ خشؽحعظ د(

 أؿذ رّخ ٠طٍذ ِٕه أِخَ وً عئحي : ؿـ(

 شزٗ ؿٍّش [ طخ١ش حٌظٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ . –ؿٍّش  –حٌؼظخف١ش فٛق حألغظخْ . ٔٛع حٌخزش : ] ِفشد  -ٔ

 ىخْ . ] كٛي حٌخزش حٌـٍّش فؼ١ٍش اٌٝ خزش ِفشد [أػالَ ِظش طشفشف فٝ وً ِ -ٕ

 أػلٝ شزخد ِظش ِظؼخ١ٔٚٓ . ] حكزف حٌفؼً حٌٕخعخ ، ٚأػذ وظخرش حٌـٍّش طل١لش ِغ حٌؼزؾ رخٌشىً [ -ٖ

 ] أدخً كشفخ ٔخعخخ ػٍٝ حٌـٍّش ػُ غ١ش ِخ ٠ٍضَ [ ـ حٌغخثلخْ عؼ١ذحْ .ٗ



 9102 السادس االبتدائً للصف األول الدراسً للفصل الشاملة النهائٌة المراجعة العربٌة اللغة فً عاصم ابن سلسلة
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 نماذج قراءة متحررة 
 اقرأ الفقرة اآلتٌة، ثم أجب:(  0)
هو ٌعطى للحٌاة اللون هو ذلك اإلحساس الذى ٌصل إلى العٌن فٌثٌر انتباهها، واللون أحد أهم الظواهر من حولنا، و»

جمااًل ال حدود له، باإلضافة إلى أنه ٌساعد على التعرف على األشٌاء وتحدٌدها، ووسٌلة هامة من وسائل التعبٌر 
 «.والفهم

 ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن: أ  ) 
 .)الظهر ــ الظاهرة ــ الظهٌرة(.ظـواهـــر(:ــ مفـرد )ال 9   )الفهـم ــ النظـر ــ الشعـور(. ــ معنى )اإلحساس(: 0

 ) ب ( أكمل مكان النقط بكلمة مناسبة من الفقرة:
 ــ اللون أحد أهم......................... من حولنا. 0
 ــ اللون ٌعطى للحٌاة......................... ال حدود له. 9

 قرة السابقة.) جـ ( ضع عنواًنا مناسًبا للف
 اقرأ الفقرة اآلتٌة، ثم أجب:( 9) 
هاتٌن النعمتٌن فى حٌاته  العقل والحرٌة نعمتان عظٌمتان وهبهما هللا ــ تعالى ــ لإلنسان، وال بد أن ٌستغل اإلنسان»

حتى تكون أفضل؛ فبالعقل ندرك األشٌاء ونمٌز بٌن ما ٌنفعنا وما ٌضرنا، وٌأتى دور الحرٌة لنختار طرٌقنا فى الحٌاة 
 «.بدون إجبار أو قٌود

   ــ مفـرد )نعمتان(.  9                           ــ معنى )وهبهما(.  0  ( هات: أ  ) 
 ) ب ( استخرج من الفقرة كلمة ومضادها.

 ( كٌف نستغل العقل؟ وما دور الحرٌة؟ كما فهمت من الفقرة.) جـ 
 اقرأ الفقرة اآلتٌة، ثم أجب:(1) 
السد العالى إنجاز حضارى لمصر فى العصر الحدٌث ٌضاف إلى إنجازات أبنائها على مر العصور؛ فهذا السد المبارك »

فَّر  لمصر المٌاه  التى كانت تهدر بال فائدة؛ لنستغلها فى قد حمى القرى المحٌطة بنهر النٌل من خطر الفٌضان، وو 
 «.استصالح وزراعة أراضٌنا، باإلضافة إلى توفٌر طاقة كهربائٌة هائلة

 ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن: أ  ) 
 ــ معنى )حمى(: .........................)أهـــلك ــ تـــرك ــ حـفـــظ(. 0
 .)السدود ــ األسداد ــ السدٌد(.ــ جمـع )السد(: ........................ 9

 ( أمام العبارة الخطأ:✗( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة )✓) ب ( ضع عالمة )

 (      )          ــ السد العالى إنجاز حضارى لمصر فى العصور القدٌمة.  0
فَّر  السد العالى لمصر طاقة كهربائٌة هائلة.  9  (      )                       ــ و 

 ) جـ ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.
 اقرأ الفقرة اآلتٌة، ثم أجب:(4) 

لكنها فى غاٌة األهمٌة، فالمقصود لكل مقام مقال(..عبارة قد تكون سمعتها قبل ذلك، وربما ال تدرك معناها جًٌدا ، و»)
أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول؛ فالكالم الذى ٌقال فى التهنئة بمناسبة سعٌدة، ٌختلف عن الكالم الذى ٌقال فى العزاء 

أو المواساة فى مناسبة حزٌنة، والكالم الذى ٌعبر عن الحب واإلعجاب، ٌختلف عن الكالم الذى ٌعبر عن الغضب، 
 «.ن تعرف ماذا تقول ومتى تقولوهكذا..المهم أ

  ــ مضاد )الغضب(. 9      ــ معنى )تدرك(. 0 ( هات: أ  ) 

 ( أمام العبارة الخطأ:✗( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة )✓) ب ( ضع عالمة )

 (      ــ الكالم ثابت ال ٌتغٌر فى جمٌع المواقف. )  0
 (      ــ ال بد أن نفكر فى الكالم قبل أن نتحدث. )  9

 ) جـ ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.
 اقرأ الفقرة اآلتٌة، ثم أجب:(9) 
لة الموارد ، وبالتالى فال فائدة منها، وهذا غٌر صحٌح؛ ٌظن كثٌر من الناس أن الصحراء مرتبطة بالفقر وق»

فالصحراء قد ٌوجد بها من الثروات ما ٌثٌر العجب، ففى باطنها ٌكمن: البترول، والذهب، والمعادن المختلفة، والمٌاة 
د من الجهد الجوفٌة. والصحارى فى مصر كثٌرة وواسعة وملٌئة بالثروات. وعلٌنا ــ نحن أبناء مصر ــ أن نبذل المزٌ

 «.الكتشاف هذه الثروات واستغاللها
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 28  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن: أ  ) 
 )المـــورد ــ الـــورد ــ الـــوارد(. ــ مفـرد )المـــوارد(: 9 )إهدارها ــ تخزٌنها ــ استثمارها(. ــ معنى )استغاللها(: 0

 ما الظن الخطأ الذى ٌظنه كثٌر من الناس عن الصحراء؟) ب ( 
 ) جـ ( ما واجبنا ــ نحن أبناء مصر ــ نحو الثروات الكامنة فى صحارى مصر؟

العقل السلٌم فى الجسم السلٌم مقولة تلقفتها اآلذان وترددت أصداؤها فى اهتماماتنا الٌومٌة وهى مقولة صحٌحة بال 
فالرٌاضة تقوى الصحة وتمنح اإلنسان النشاط والحٌوٌة وتمده بطاقة إٌجابٌة تعٌنه على النهوض بمسئولٌاته كما  شك
 حٌث ٌتشارك أبناء المجتمع فى ممارسة الرٌاضة الجماعٌة منها أو الفردٌة . االجتماعًوسٌلة للتواصل  أنها 

 تحٌر الصواب مما بٌن القوسٌن  -أ
 األُذن (. -المؤذن -" ) اإلذن مفرد "اآلذان -9الضعٌف  (  -الكسول -لعلٌل" ) ا مضاد "السلٌم -0
 أى الرٌاضات .تفضل ؟  -9                                      للرٌاضة فوائدها .اذكرها    -0 -ب
 ..........................ٌتشارك أبناء المجتمع فى ممارسة الرٌاضة ............................أو............ -0أكمل: -ج
 من أشهر ما قٌل عن الرٌاضة ........................ -9
 تنقسم الرٌاضة إلى ................و.................. -1

 لكثٌر من الدول المتقدمة والنامٌة ولقد حققت بعض الدول الوطنتؤدى المشروعات الصغٌرة دورا مهما فى االقتصاد 

ات هائلة خالل العقود األخٌرة مما حولها من قوى استهالكٌة إلى قوة منتجة خالقة بفضل االهتمام اآلسٌوٌة إنجاز
العاملة  األٌديتستغل الخامات المتاحة مبتكرة أسالٌب تكنولوجٌة جدٌدة تتالءم مع وفرة  التًالصغٌرة  بالصناعات

 إلنتاج سلع ترتبط بالحٌاة الٌومٌة للمواطنٌن كالصناعات الغذائٌة والنسٌجٌة والمعدنٌة وغٌرها .

 تحٌر الصواب مما بٌن القوسٌن  -أ
 الحٌوات (. -الحٌات -" ) األحٌاء جمع "الحٌاة -9متشابهة (  -مخترعة -" ) مقلدة مضاد "مبتكرة -0
 ة مهمة المشروعات الصغٌر علل: تعد -0 -ب
 ماذا ٌحدث :لو اتجه الشباب للمشروعات الصغٌرة  -9
 من......................... إلى ........................  اآلسٌوٌةحولت المشروعات الصغٌر بعض الدول  -0أكمل: -ج

 اعتمدت المشروعات الصغٌرة على الصناعات...................و.........................و................ -9            

 النٌل أعظم ما وهبه هللا المصرٌٌن إنه ٌشق ارضها جارٌا من الجنوب إلى الشمال حامال لنا الخٌر الوفٌر ولقد كان 

بهرت العالم ِأجمع على مر السنٌن ومن  التًقٌام الحضارة المصرٌة القدٌمة  فً األساسًهذا النهر العظٌم السبب 
 واجبنا نحو هذا النهر أن نحافظ على مٌاهه من التلوث وأن نرشد االستهالك فال نبدد تلك المٌاه فٌما ٌفٌد .

 ما واجبنا نحو نهر النٌل ؟ -::........... بجمع "نهر -9"........ مضاد "ٌفٌد ـ 0: ـ  أكمل ما ٌلى  -أ
 أسأنا استخدام نهر النٌل؟  ماذا ٌحدث إذاـ 0 -ب
 ـ تخٌل لو أن نهر النٌل لم ٌجر على أرض مصر . فكٌف تصبح ؟   9
 أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌأتً:)×( أمام العبارات الصحٌحة وعالمة خطأ )√( ضع عالمة  -جـ 
 .ٌجرى نهر النٌل من الشمال للجنوبـ 0

 . كان نهر النٌل السبب فى قٌام حضارة مصر -9
الحدٌث وتكلم ردت أن تتكلم فاستأذن قبل أفأصغ إلى كالمهم وال تقاطع منهم أحدا تنج من النقد وإن  إذا جلست مع قوم ٌتحدثون

 بما ٌناسب الموقف وال تكثر من الحركة واإلشارة وال ترفع صوتك وال تخفضه حتى تنال االستحسان.

  ...............................".مضاد "تتكلم -........................... "جمع "قومأكمل ما ٌلى:  -أ
 حدٌث؟ٌجب أن ٌتحلى بها اإلنسان عند ال التًما اآلداب ـ 0 -ب
 ضع عنوانا مناسبا للفقرة .    -9
 أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌأتً:)×( أمام العبارات الصحٌحة وعالمة خطأ )√( ضع عالمة  -جـ 
                                                                                                                إذا أردت أن تتكلم فعلٌك أن تستأذن ـ 0
 متى تقطع حدٌث اآلخرٌن تنج من النقد -9
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 29  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 التعبري الوظيفي
 حوظذ رشل١ش اٌٝ طذ٠ك ٌه طذػٖٛ ٌمؼخء حألؿخصس حٌظ١ف١ش ِؼه . 

  

 

 

 

 

   َطؼٍٓ ِذسعظه ػٓ حٌم١خَ رشكٍش اٌٝ ششَ حٌش١خ ٚل١ّش حالشظشحن خّغْٛ ؿ١ٕٙخ شخٍِش حٌغفش ٚحإللخِش ٚحٌطؼخ 

  

  .  

 

 

 

 وظذ الفظش اسشخد٠ش ٌضِالثه طلؼُٙ ػٍٝ حٌمشحءس. ح 

 

 

 
 

  إلى أحد أصدقائك بالخارج تدعىه لزيارة مصر ومشاهدة معالمها السياحية  رسالةاكتب 

 
 
 
 
 
 
 

 كتابة الدعوة 

 
 
 

 
 
 

 المرسل إلٌه / ..................... 
 .. العنـــــــــــوان / ...................

 صدٌقى العزٌز أدعوك لقضاء إجازة الصٌف معى والتمتع بجو مصر وشواطئها الساحرة
 المرسل / ...................... 

 العنوان / .......................

 إعالن
تعلن مدرسة ) .......... ( عن القٌام برحلة إلى مدٌنة ) ....... ( لمدة ) ......... ( وقٌمة االشتراك ) ...... (    

                                 شاملة وسائل المواصالت واإلقامة والطعام فمن ٌرغب فلٌبادر بتسجٌل اسمه لدى مشرف الرحالت . 
 مع تحٌات إدارة المدرسة  

 

 الفتة 
 القراءة غذاء العقل وزاد الروح .

 رسالة
 صدٌقً العزٌز : .................... 

 تحٌة طٌبة وبعد 
أتشرف بدعوة سٌادتكم والعائلة الكرٌمة لزٌارتنا ف مصر هبة النٌل وواحة األمن واألمان لتقٌم معنا فترة جمٌلة 

الخالبة واالستمتاع بجوها البدٌع ومشاهدة معالمها السٌاحٌة واإلنجازات العمالقة التً بٌن أحضان الطبٌعة 
 تحققت على أرضها وزٌارتكم لنا تسعدنا دائماً وتبعث فً قلوبنا السرور وكم نتمنى لكم إقامة سعٌدة .

  

 دعوة
....( وذلك فى ٌوم -اجتماع  –ندوة  –مدرسة ...............بدعوة سٌادتكم لحضور ...............)حفل  ٌسر

 تكتمل سعادتناالساعة.............. وبحضوركم  .......... الموافق..................... بمسرح المدرسة فى تمام
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 31  ِشوض حٌٕٛس ٌخذِخص حٌىّز١ٛطش ٚحإلٔظشٔض ، طً رٕٟ ػّشحْ حٌششلٟ ، رـٛحس ِىظذ حٌزش٠ذ

 
 استشهادات لموضوعات التعبير

 ارح وخٔض طظالءَ ِغ أفىخس ِٛػٛػه  ٠ّىٓ حالعظؼخٔش رزؼؼٙخ* 

 ( آياث قرآويت : قال تعاىل :1
  ( ْٛ ِذ حألَْلَظٝ حٌَِّزٞ رَخَسْوَٕخ َك ـِ ْغ َّ ٌْ َِ اٌَِٝ ح ٌَْلَشح ِذ ح ـِ ْغ َّ ٌْ َٓ ح ِِّ ِٖ ١ٌَْال   َْ حٌَِّزٞ أَْعَشٜ رَِؼْزِذ َٛ ُعْزَلخ ُ٘  ُ ْٓ آ٠َخطَِٕخ أَِّٗ ِِ ٌَُٗ ٌُِِٕش٠َُٗ 

١ُغ حٌزَِظ١شُ  ِّ  ( . حٌغَّ

  (ح ح َوز١ِش   ّٛ َّٓ ُػٍُ ٌَظَْؼٍُ َٚ  ِٓ ط١َْ شَّ َِ َّْ فِٟ حألَْسِع  ٌِْىظَخِد ٌَظُْفِغُذ ًَ فِٟ ح لََؼ١َْٕخ اٌَِٝ رَِٕٟ اِْعَشحث١ِ َٚ . ) 

  (  هللّاُ الَ ٠ُِلذ َٚ ح  َْ فِٟ حألَْسِع فََغخد  ْٛ ٠َْغَؼ َٚ َ٘خ هللّاُ  َ ٍَْلْشِد أَْؽفَؤ ح ٌِّ لَُذْٚح َٔخس  ْٚ خ أَ َّ َٓ ُوٍَّ ْفِغِذ٠ ُّ ٌْ  (  ح

  ( َْ ٛ ُّ ُْ طُْشَك َ ٌََؼٍَُّى حطَّمُٛح هللاَّ َٚ  ُْ ٠ُْى َٛ َٓ أََخ سٌ فَؤَْطٍُِلٛح ر١َْ َٛ َْ اِْخ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ خ ح َّ  ( . أَِّ

  ( ُطُْفٍَل ُْ ح ٌََّؼٍَُّى حْرُوُشْٚح هللّاَ َوؼ١ِش  َٚ ُْ فِجَش  فَخْػزُظُْٛح  ُْٕٛح اَِرح ٌَم١ِظُ َِ َٓ آ َٙخ حٌَِّز٠ َْ ٠َخ أ٠َ  ٛ . ) 

  ( َٓ خرِِش٠ َغ حٌظَّ َِ َّْ هللّاَ  حْطزُِشْٚح اِ َٚ  ُْ ََ٘ذ ِس٠ُلُى طَْز َٚ الَ طََٕخَصُػْٛح فَظَْفَشٍُْٛح  َٚ . ) 

  ( َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ح َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُْ ٍَُى َّ ٍُْٛح فََغ١ََشٜ هللّاُ َػ َّ ًِ حْػ لُ َٚ . ) 

  ( ٍَأََعخء فََؼ ْٓ َِ َٚ  ِٗ خ فٍََِْٕفِغ ًَ َطخٌِل  ِّ ْٓ َػ ٍَْؼز١ِذِ َِ ٌِّ  َ خ َسر َه رِظاَلَّ َِ َٚ َٙخ  ١ْ . ) 

  ( َُ َسر َه حأْلَْوَش َٚ ُِ *  حْلَشْأ  ٌْمٍََ َُ رِخ ُْ *  حٌَِّزٞ َػٍَّ ُْ ٠َْؼٍَ خ ٌَ َِ  َْ َٔغخ َُ حإْلِ  ( . َػٍَّ

  ( لُْٛح الَ طَفَشَّ َٚ ١ؼ خ  ِّ ًِ هللّاِ َؿ ْٛح رَِلْز ُّ حْػظَِظ َٚ. )                                  ( َٓ ١ِٕ ِِ ْظَش اِْ َشخء هللّاُ آ ِِ  ( . حْدُخٍُْٛح 

  (خ  ّ ٍْ دِّ ِصْدِٟٔ ِػ لًُ سَّ َٚ                       . )                                   (  ُ أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍُك  َػِظ١ َٚ  . ) 

  ( ُْ َ ٠َُٕظْشُو ُٕٛح اِْ طَُٕظُشٚح هللاَّ َِ َٓ آ َٙخ حٌَِّز٠ ُْ ٠َخ أ٠َ  ُى َِ ٠ُؼَزِّْض أَْلَذح َٚ      . )     (خء َّ ٌُْؼٍَ ِٖ ح ْٓ ِػزَخِد ِِ  َ خ ٠َْخَشٝ هللاَّ َّ  ( . أَِّ

  ( َْ ٛ ُّ َٓ اَل ٠َْؼٍَ حٌَِّز٠ َٚ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْؼٍَ ِٛٞ حٌَِّز٠ ًْ ٠َْغظَ َ٘  ًْ َٓ )                     لُ خِوِش٠ َّ ٌْ هللّاُ َخ١ُْش ح َٚ ُىُش هللّاُ  ّْ َ٠ َٚ  َْ ُىُشٚ ّْ َ٠ َٚ  ) . 

  (ََّٝشظ ُْ لٍُُٛرُُٙ َٚ ١ؼ خ  ِّ ُْ َؿ ُٙ  ( .  طَْلَغزُ

 ( أحاديث وبويت :2
                      . " حؽٍزٛح حٌؼٍُ ِٓ حٌّٙذ اٌٝ حٌٍلذ "   . " ٓحؽٍزٛح حٌؼٍُ ٌٚٛ فٝ حٌظ١ " 

  . " حٌؼٍّخء ٚسػش حألٔز١خء "                   . " اْ حٌّالثىش ٌظؼغ أؿٕلظٙخ ٌطخٌذ حٌؼٍُ سػٝ رّخ ٠ظٕغ " 

                                  . " ٝٔأرٜ ر١ِخ فمذ آرح ِٓ " " حٌّئِٓ ٌٍّئِٓ وخٌز١ٕخْ ٠شذ رؼؼٗ رؼؼخ " .   
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 مرادف نعيش

 

  1نماذج امتحانات       النموذج                                         

 )إجباري( أوال :القراءة: من قصة على مبارك
أحب على بعد ذلك الهندسة التي كان يراها ألغازا ال تحل .والحساب الذي كان ينفر منه بفضل هذا المعلم وطريقته السهلة " 

 " وق فيهما حتى كان أول فرقتهوأقبل عليهما إقباال شديدا وتف

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :-أ

 غامضا ( -ظاهرا –معنى )ألغازا(:كالما ......................            )واضحا  -1

 المعلمات( -المعلمون  -جمع كلمة )المعلم(: ......................           )األعالم  -2

 مام العبارة الصحيحة وعالمة)    (  أمام العبارة الخطأ :(أ √ضع عالمة )  -ب

 قضى على مبارك فى مدرسة المهندسخانة "ثالث سنوات "                   )     ( -

 كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمين .                              )     ( -

 والحساب ؟ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟ ماذا كان يرى على مبارك في دراسة الهندسة -ج

 (من موضوع )يوم ال ينسى ( :2)
)كانت المفاجأة الرائعة األولى أن نرى فاطمة وقد ارتدت قبعة بيضاء جميلة  للغاية . وكانت المفاجأة الرائعة الثانية أن ترانا 

 فاطمة وقدر ارتدينا قبعات بيضاء مماثلة لقبعتها(

 ......................                ،  جمع) قبعة( : ......................يقصد بكلمة) للغاية( :   -أ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -ب

 بالحزن( -بالغضب  –أستقبل الفصل فاطمة )بالترحيب  -

 البيضاء( -الصفراء –أصبح اسم الفصل فصل قبعات )الحمراء  -

 د ( حلل الكلمات اآلتية إلي مقاطع صوتية ) الرائعة   ،    ارتدينا (           ة؟ اذكر المفاجأة الرائعة الثاني -ج

 اثلثا:احملفوظات :أجب عن السؤال اآليت  :  
 من موضوع )أخي ...اإلنسان (اجب عما يأتي : 

 لقد جئنا إلى الدنيا       معا لنعيش أخوانا

 ونسعد بالحياة معا       أحبـــــاء وأعوانا

 ئنا أحلنا جنة      الفردوس دنيانــاولو ش

 أردنا (        –رفضنا  –معنى شئنا : )عملنا  –أ   

 نسير( –نموت  –،     مضاد نعيش :   )نحيا  

 ............هذه القصيدة للشاعر  -ب

 ما الفكرة الرئيسية لهذه األبيات ؟  -ج

 ما الجمال فى قول الشاعر )معا نعيش إخوانا  (  ؟ -د

  أكمل خريطة المفردات اآلتية هـ ( 

مجتهدين  بالمدرسة االبتدائية ،إن المدرسة تبذل جهدا عظيما فى تفعيل التقويم  تلميذينكان جمال وعلى "رابعا : النحو :

 "فى إعداد جيد لبناء مستقبل مصر الباهر  أمالالشامل 

 أعرب ما فوق الخط .-أ

 اسما لحرف ناسخ  وبين عالمة إعرابه ( –خبرا جملة   –عالمة إعرابه  استخرج من العبارة :)اسما لفعل ناسخ  وبين-ب 

 أكمل ما يا تى بالمطلوب أمامها : -ج

 كأن القط ......................................    ) خبر مفرد( - أصبحت المدرسة  ...........................   )خبر جملة اسمية(  -

 المعلمات .................................  ) خبر جملة فعلية( -              .........  ) خبر شبة  جملة (    المعلم ................. -

 ليت المذنبات  صادقات .   )ضع )أمسى ( بدل ) ليت( وغير  ما يلزم( -د

 الفدائيان  محبان لبلدهما .   )أدخل على هذه الجملة إن وغير ما يلزم (-

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2النموذج                                                                             

))عندما ذهب الصبى الى الشيخ أبى خضر فى   ( من قصة على مبارك   أجب عما يأتى: 1أوال القراءة :) 

 الطبع بجانبه عصا غليظة ينظر إليها أوالد الكتاب فى خوف شديد فملكه الرعب كتابه، وجده كاشر الوجه قاسى

 ألتفه األسباب (( ثم ازداد ما به من الفزع وهو يرى العصا تهوى على جسد بعض أولئك األوالد
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 أ ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى
  )الثانية و الثالثة  -الصبية –الصبيان  -) الصبايا.............................        جمع الصبى   -
 الطبعات( –الطباع  –األطبع  –) الطبعات  .........................       .....جمع الطبع   -
 األلم( -الخوف –) الحزن  ...........................       مرادف الرعب  - 
 ............................................................لماذا  فزع على مبارك من شيخ الكتاب؟ -ب

 ...........................................................على مبارك الشيخ أبا خضر؟  كيف وجد –ج 
 د ــ  أين كانت تعيش عائلة على مبارك األولى ؟ ولماذا تركت هذا المكان ؟

 ......................................................لماذا سميت عائلة على مبارك بعائلة المشايخ ؟   -هـ 

 اقرأ ثم أجب:  صبيمن موضوع ذكاء  - 2

دخل الحسن بن الفضل علي أحد الخلفاء ، عنده كثير من أهل العلم ، فأحب الحسن أن يتكلم فزجره الخليفة ، وقال له يا غالم 

 أتتكلم في هذا المقام ؟

 أ ( هات من الفقرة كلمة بمعني ) نهره (    ، ومضاد ) الجهل (        

 لخليفة . وعالم يدل ذلك ؟ ب(صف مجلس ا

 ج( بماذا أجاب الصبي علي السؤال الوارد بالفقرة ؟

 د ( حلل الكلمات اآل تية إلي مقاطع صوتية  ) تتكلم    ،  الخلفاء   ، أحب  (

 اقرأ ثم أجب : "البخيل والدجاجة  "من نص  -ثانيا النصوص

 زاـــــــمنه ع وأنه يزداد         فظن يوما أن فيها كنزا             

 ان في يمينه سكيـنـــفقبض الدجاجة المسكين                  وك

                                                -تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى : -أ         

                                      فقراً (  -حباً   -معنى : عزاً ..............) َعــًظمة  -

                                                  أحتمل ( –تأكد  –مضاد ظن ................) توقع  - 

 لماذا شق البخيل الدجاجة نصفين ؟  –ب 

 " فظن يوما أن فيها كنزا " أم " فظن يوما أن فيها بيضا ً" ؟ أى التعبيرين أجمل ؟ولماذا ؟ –ج 

 تب  المحذوف فيما يلى : قال تعالىاك -د

 " ...... أجرا............... من خير تجدوه عند هللا هو خيرا و...........................وما تقدموا ..." 

 هـ ( أكمل خرية المفردات اآلتية 

 :ثالثا: النحو

 ، واختار كل فرد عضوه ، حرصاً علىاللجانبأصواتهم في االنتخابات البرلمانية، وكان اإلقبال قويا داخل  الناخبونأدلى "

 "تنمية واضحة  التطلعاتبالمجتمع، فاالنتخابات تفيد الشعب، وتنمي  الرقي

 أعرب ما تحته خط. -أ 

 :  استخرج من الفقرة -ب 

   ً  خبراً لمبتدإ واذكر نوعه(. ـ   ـ مفعوالً ألجله  )خبراً لفعل ناسخا    ـ  مفعوالً مطلقا
 مطلوبأجب بما هو  –ج 

  )صار المرشحان متنافسين(احذف الفعل الناسخ واكتب الجملة صحيحة. - 1
           في كل الجوانب (اكمل بخبر مفرد مكان النقط....... )العمل الصالح ..........

  تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  -د 

 خبر ( –اسم إن  –)مبتدأ  .................باهلل ينفع الفرد كلمة اإليمان.....اإليمان  -1

 شبه جملة ( –جملة  –نوع الخبر فى الجملة )مفرد  . أصبح الجندى أسدا فى المعركة -2

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3النموذج                                                                   
 ": مبارك علي"   قصة من: 1س

 الشهم ألبيه ةمجامل كلها القرية في كبيرة فرحة لميالده وكان(عليا) سماه ولد( مبارك) الشيخ األسرة لرب ولد األيام تلك في" 

 " القرية أهل يخدم الذى العطوف
 …............……..(  شهم: )  وجمع…….............… (:  األسرة رب) معنى .1

 ؟ بمولده القرية فرحت ولماذا ؟( مبارك على) فيها ولد التي القرية ما .2

 ( . مبارك على)  ألسرة القرية أهل احترام أسباب اذكر .3
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 مجروراً .....................    ومفعوال به : ..................ـ هات من الفقرة :  اسماً 4
هدد  من أصغر غالما فلست فقال : يا أمير المؤمنين إن كنت من درس ذكاء صبي : 2س  

 سليمان وال أنت أكبر من سليمان حين قال له الهدد ) أحط بما لم تحط به (
 ضاد ) أحط (    أ( هات جمع ) هدهد (    ومعني ) غالم (     ، م

 ب( ذكر الغالم سببين أن األمر ليس بالكبر ، اذكرهما .
 ج ( بما تصف الغالم ؟

 أكمل حريطة المفردات اآلتية د (
 " والدجاجة البخيل"  درس من: 3س  
 الحاجة شر الدهر طول تكفيه   دجاجة عنده البخيل كـــــان   

 ذهب ـنمـ بيضة تبيض وهـي   العجب تعطيه مر يوم كل في 
 هات مرادف ) الدهر ( .........................   وجمع ) البخيل ( .................... .1
 ما الجمال في " دجاجة تكفيه شر الحاجة " ؟ .2
 ما الجمال في استخدام الشاعر كلمة " العجب " ؟ .3
 ـ ماذا  كان مصير هذا البخيل الطماع ؟4

 : النحو: 4س  
,  الظلاام مواجهااة فااي أقوياااء أنهاام  الفلسااطينيون وأثباات أرضااه السااترداد الشااجعان جهاااد جاهاادي الفلسااطيني الشااعب زال مااا" 

ً  الشعب هذا وسيبقى  ( العدو لمؤامرات منتبها
  خط تحته ما أعرب – أ

ً  مفعوالً  : العبارة من استخرج -ب        نوعه وبين ناسخ لفعل  خبراً ،                نوعه وبين مطلقا
 :  يأتي فيما القوسين بين مما حالصحي اختر - جـ
 (                                                  جملة شبه – مفرد – جملة.............. )  الخبر نوع:  ألمها مطيعة الفتاة أصبحت-1
 (  جملة شبه – جملة – مفرد................ )  هنا الخبر:  جميلة كلها الحياة صارت -2
 (  جملة – مفرد – جملة شبه........................ ) الخبر نوع:  بالتمني العال ليس -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4النموذج                                                

 : من قصة ) علي مبارك ( -1:  القراءة أوال

 

 عرفوا باسم )عائلة المشايخ( " دعددها حتى قاربوا المائتين، وق ر"طابت الحياة ألسرة الشيخ مبارك في مقرها الجديد، وكث 

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي: (أ)

 نت (اطمأ –حسنت  –معني طابت  ) فرحت  -1

 عائالت (             –عولون  –جمع عائلة  ) عائلون  -2
 يزيد ( –قل  –مضاد كثر    )زاد  -3

 لماذا سميت عائلة الشيخ مبارك بعائلة المشايخ ؟ (ب)
 )ج(   لماذا فرحت القرية بميالد على مبارك ؟   

  (:؟من درس ذكاء صبي : من موضوع  -2

أتته الوفود ، فإذا فيهم وفد الحجاز فنظر ،عمر إلي فتي صغير السن وقد أراد أن  ولما أفضت الخالفة إلي عمر بن عبد العزيز

 يتكلم (

 أ ( هات معني ) أفضت (   ،   ومضاد ) أتته  ( ،     ومفرد ) الوفود (    ،    وجمع )صبي  (

 ب ( إلي من أفضت الخالفة ؟ ومن أي وفد هذا الصبي ؟

 ن يتكلم ؟ ومن يستحق الكالم كما قال الغالم ؟ج (ماذا قال عمر للغالم عندما أراد أ

 :..............    ،..............  أفضت :  د (هات كلما ت علي وزن 

 الوفود  : ...............،  .............                                      

 
        المحفوظات  من موضوع ) نصائح أب (:                          ثانيا

 :" وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين "قال تعالى:  -1

 هات معنى )معزل( ومضاد ) الكافرين ( ومفرد )موج ( . (أ)
 إلى أى شىء  تشير كلمة )هي( في اآلية السابقة ؟  (ب)

 )د(    مالجمال فى قوله تعالى ) موج كالجبال ( ؟                       بم نصح سيدنا نوح ابنه  ؟(     )ج

 من موضوع كن قويا أجب عما يأتي : -
 يا شباب العلم فى الوادي األمين         أشرق الصبح فهزوا النائمين

 مصر ترجو منكم جيال فتيا               سالم البنية مقداما قويا
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 القوسين :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين ( أ

 شجاعا( -ضعيفا –)قويا    مضاد فتيا : -2          عاجزا (    –شجاعا –معنى مقداما : )مرهقا  -1      

 ما صفات الجيل الذى تريده مصر ؟  -ب

 ؟أيهما أجمل ) هزوا النائمين ( أم ) نادوا النائمين( ؟ ولماذا -ج

 . ، .............د( هات كلمات علي وزن : العلم : ...................

 فتيا   : ..................... ، ..........                                 

  :ثالثا  النحـــــو

 والمعرفة،وأصبحت المكتبة منارا لطالب العلم والثقافة " القراءةإليها  حبا في  التالميذ مكان هادئ جميل،يذهب المكتبة "

 )أ( أعرب ما تحته خط 

 مضافا إليه (  –فعال ناسخا  – مفعوال ألجله  - ستخرج من العبارة السابقة ) خبرا وبين نوعه)ب( ا 

 -)ج( أكمل كل جملة بما هو مطلوب بين القوسين :

 الشمس..................................              ) خبر جملة اسمية ( - 1 

 ) خبر جملة فعلية (              المعلم .................................... -2 

 الكتب ...................................              ) خبر شبه جملة (   - 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ                                                                   
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 أوال :التعبير

 أوال التعبير الوظيفي : ) أ ( اكتب الفتة تضعها في مكتبة المدرسة .

 )ب( ثانيا اكتب فى واحد فقط من الموضوعين اآلتيين :

 وث. .للنيل العظيم فوائد كثيرة لنا : اكتب في هذا الموضوع , موضحا واجبنا نحو حمايته , والحفاظ  على مائه من التل1

 . الرياضة تفيد الجسم , وتقوي الصحة , وتبعث في اإلنسان النشاط والحيوية .2

************************************************************************** 

 ثانيًا :القراءة السؤال األول

 من قصة) علي مبارك  (: اقرأ ثم أجب :

ه جالًسا في عظمة وأبهة أمامه كثير من األعيان والحكام واألغنياء , يقفون في )) عندما دخل الفتى على )عنبر أفندي( رآ

 خشوع ويتكلمون بأصوات خافتة  ويستمعون األوامر التي يلقيها ذلك المأمور عليهم في إصغاء شديد 

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :

  الحكيم ــ الحاكم ــ الحكوم {‘‘ : } الحكام’’فرد م           سرور ــ تقدم  ــ عظمة  {‘‘ : } أبهة ’’ معنى 

  الفتون ــ الفتين ــ الفتيان { ‘‘  : } الفتى  ’’ جمع 

 ) ب ( ما اسم الفتى الذي دخل على عنبر أفندي ؟

 ) ج ( كيف وجد الفتى )عنبر أفندي( حين دخل عليه ؟

 نبر أفندي( ؟) د ( اذكر تساؤلين مما قالهما الفتى في نفسه , بعدما دخل على )ع

************************************************************************** 

 القراءة السؤال الثاني

 من موضوع ) مفتاح النجاح  ( :اقرأ ثم أجب :

ح , فالنجاح )) يواجه اإلنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة , عليه أال يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل , ويحلم بالنجا

هدف اإلنسان ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة , وتساعده على الوصول 

 إلى النجاح  ....((.

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين : 

   ــ تساعده  ــ تأخذه {}تخذله  ‘‘ : تعينه ’’مضاد           عقبة ــ عاقبة  ــ عقب {‘‘ : } عقبات ’’ مفرد 

   عقبات ,,   : } طرق ــ وسائل ــ صعوبات {’’ معنى    }هدفات ــ أهداف  ــ هدفون  { ‘‘  : هدف   ’’جمع 

 ) ب ( ما الذي يجب على اإلنسان لمواجهة العقبات ؟ 

 ) ج ( أذكر ثالثة من عناصر النجاح   ؟

************************************************************************** 

 ثالثا : المحفوظات السؤال األول) إجباري (

 من نص ) نصائح أب ( : 
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قال تعالى : )) وقيل يا أرض  ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي األمر واستوت على الجودي  وقيل بعدًا للقاوم 

 نت سفينة نوح تجري في موج كالجبال (الظالمين ((  ) أ ( هات من اآليات ما يتفق مع المعنى ) كا

 ) ب ( ما معنى ) بعدًا ( ؟   وما جمع )األمر( ؟  

 ) ج (  لماذا عصى ابن نوح أباه ؟ وما نتيجة هذا العصيان  ؟   

 ) د (  ما الجمال في قوله ) يا أرض ابلعي ماءك( ؟  .

 )الورقة الثانية(

 السؤالين اآلتيينالمحفوظات السؤال الثاني أجب على سؤال واحد من 

 من نص ) البخيل والدجاجة (: قال الشاعر : 

 وإنه يزداد منه عـزا   فظن يوما أن فيــها كنزا 

 وكان في يمينه سكين  فقبض الدجاجة المسكين 

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين : 

 }أسفله ــ شماله   ــ تحته   {‘‘ :   يمينه ’’.مضاد 2              ابتعد  ــ أمسك   ـــ اعتقد  {‘‘  :   } ظن ’’ . معنى 1          

 سكينات ــ سكاكين ــ سكنون { ‘‘ :  } سكين ’’ . جمع 3          

 . ماذا اعتقد البخيل يوما , كما تفهم من البيت األول ؟ 1) ب (  

 ك .) د ( اشرح البيتين السابقين بأسلوب   ) ج ( ماذا فعل البخيل مع الدجاجة ؟  . 

 من نص ) أخي اإلنسان (:  المحفوظات السؤال الثاني

 معًا , لنعيش إخوانا   لقد جئنا إلى الدنيا                           

 أحبــــــــاء و أعوانا   ونسـعد بالحياة معًا          

 نة الفردوس دنيـــانا   ولو شئنا أحلنا جـ         

 الدنيا (   ,    ومفرد ) أحباء (   ومضاد ) الحياة (وجمع )   ) أ ( معنى ) شئنا (  

 ) ب ( لماذا جئنا على هذه الدنيا , كما تفهم من األبيات السابقة ؟ 

 ) ج ( ) كيف نجعل حياتنا جنة على األرض  

 اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب :   رابعًا : القواعد النحويـــــــــــــة 

النافع،  عضوه فرد كل ، واختاراللجانقويًّا داخل  اإلقبالوا بأصواتهم في االنتخابات البرلمانية، وكان أدل الناخبينعلمت أن 

 تنمية واضحة " التطلعاتتفيد الشعب، وتنمي  واالنتخاباتحرصاً على الرقي بالمجتمع، 

 أعرب ما تحته خط. - 1

به ــ  خبًرا لحرف ناسخ واذكر نوعه ـ  مفعوالً مطلقاً، استخرج من الفقرة : )خبراً لفعل ناسخ ،واذكر عالمة إعرا - 2 

 واذكر نوعه ـ مفعوالً ألجله ـ ظرفاً، واذكر نوعه ـ خبراً لمبتدأ واذكر نوعه(.

 )صار المرشحان الحزبيان متنافسين(    احذف الفعل الناسخ واكتب الجملة صحيحة. - 3

 لخبر المفرد إلى خبر جملة فعلية .)العمل الصالح مفيد في كل جوانبه(         حول ا - 4

 :أكمل كل جملة بما هو مطلوب أمامها - 5

 .}اإليمان باهلل .............                       }خبر جملة اسمية 

 ......  متفوقان في دراستهما    ) اسما لـ )ليت ( ......ليت .... 

     ظل( () خبًرا لـ )  ظل المؤمنون .............في أقوالهم 

 ............... خبًرا جملة فعلية (                            البرد ( 

  شبه جملة ( خبر)           ........................أضحى المعلم 

 {أصبحتم متقدمين في دراستكم  }ملة صحيحة  جاحذف الناسخ ، وأعد كتابة ال 

 {كأن الصديقين أخوان شقيقان}   ( ثم أعد كتابة الجملة صحيحة ضع )صار( مكان )كأن 

 { أنا مسلم متعاون}    ادخل على الجملة السابقة فعالً ناسخا وغير ما يلزم 

************************************************************************** 
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 التاليين. ن) أ ( ـ اكتب في واحد فقط من الموضوعي    
استثمار وقت الفراغ فيما يفيد  يجلب الخير الكثير ، ويتمثل ذلك في رياضة مفضلة ، أو رحلة ممتعة ، أو قراءة  .1

 مفيدة ، أو عمل يسعدك وينفع وطنك . 
 .صديقك المخلص يكسبك الخير والسعادة ، وصديق السوء يقودك للشر والتعاسة  .2

 ) ب ( ـ }إجباري{ : اكتب الفتة تحث فيها زمالءك على االلتزام بقواعد المرور . 
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*********************************************************************************************** 
 ثانيًا :القراءة السؤال األول

 :يأتيمن قصة على مبارك   أجب عما   
 ا فقد غره المظهر و لم يعلم ما وراءه فسرعان ما ظهرت الحقيقة المرة " " لكن ظنه كان خاطئ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  -أ
 سره (  –أعجبه  -معنى غره  ) خدعه   - 2    حقائق (       –أحقة  –جمع حقيقة ) حقوق  -1
 ظنين (   –ظائن    –ون ) ظن مفرد ظن – 4المالحة (        –العذبة  –عكس المرة ) الحلوة  -3
 كيف كان كاتب الشكاوى يعامل هذا الصبى ؟   -من الصبى الذى تتحدث عنه العبارة ؟         جـ  -ب

 القراءة السؤال الثاني أجب على سؤال واحد من السؤالين اآلتيين

 من موضوع ) مفتاح النجاح  ( :اقرأ ثم أجب :

ويمضي قدماً في تنفيذه واثقاً بقدرته علي الوصول إلي هدفه وال تقف طموحاته عند  )) الناجح دائماً يتخذ القرار الصائب

 حدود ، ألنه يملك روح التحدي والمنافسة  ((.

 ) أ ( العبارة السابقة تعبر عن مفتاح من مفاتيح النجاح الحقيقي : فما هو ؟

 -)ب( هات من الفقرة السابقة ما يعبر عن : 

 مفرد ) أهدافه ( . -4جمع ) حد (           ،     -3مضاد ) متردداً (      ،      -2(    ،    معني ) الصحيح -1       

 )ج( اكتب ثالثاً من مفاتيح النجاح كما تعلمت من الدرس ؟ 

  ) د (  " ال تقف طموحاته عند حد " الجمال في هذا التعبير يوضح .....................             أكمل   

***************************************************************************** 

 ( :اقرأ ثم أجب :زيارة ومفاجأة من موضوع ) 

ماع والاديها ياوم الخمايس  57357جلست مريم مع أصدقائها في المدرسة ، وقالت إنهاا ساوف تقاوم بزياارة إلاي مستشافي )) 

 ((. القادم فهو عطلة رسمية 

 إلجابة الصواب مما بين القوسين : ) أ ( تخير ا

 { .   الماضي  ، العاجل  ، المقبل }                                                           -( : القادممعني )  .1

 { .   صدق   ، صديق  ، زميل  }                                                      -( : أصدقاءمفرد )  .2

 { .   جاءت  ، وقفت  ،  قادت }                                                        -( : ست جلمضاد )  .3

 ولماذا أختارت هذا اليوم ؟؟ 57357ب (متي ستزور مريم مستشفي 

 ج ( حلل الكلمات اآلتية إي مقاطع صوتية  ) إنها   ،      الخميس  ( 

  سب مما يلي:أمام المنا أو عالمة  ضع عالمة (  د) 

 ممارسة األنشطة المدرسية تضيع الكثير من وقت اإلنسان                                                )        ( . .1

 ( مستشفي للسرطان ، يجب علينا المساهمة لعالج أطفال مصر                    )        ( .  57357معني )  .2

 (  من نص ) نصائح أب ( : إجباريثالثا : المحفوظات السؤال األول) 

ِحَم َوَحاَل بَ  قال تعالى : ))      ِ إِالَّ َمن رَّ ْينَُهَما قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماء قَاَل ال َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر اّلله

ي َماءِك َويَا َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي األَْمُر َواْستََوْت َعلَى { َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَعِ 43اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن }

ِ َوقِيَل بُْعداً لهِْلقَْوِم الظَّاِلِميَن }  من سورة هود                                       ((    {44اْلُجوِديه

 (   من القائل في الموضعين ؟ َوقِيَل يَا أَْرضُ (    ، )  قَاَل َسآِوي ) أ ( قال ) 

 ( . ْعِصُمنِي) ي   َ-(                            ،     مضاد : بُْعدا)    -) ب ( معني :  

 ) ج (  لماذا نادي نوح ابنه ؟ وما جزاء عصيانه ؟ 

كب وال يكن مع الكافرين  .             ) د (  أمر نوح المؤمنين بركوب السفينة وجرت بهم في موجٍ عاٍل كالجبال  ، ونادي نوح ابنه لير 

 اكتب مما حفظت ما يتفق مع هذا المعني
 المحفوظات السؤال الثاني أجب على سؤال واحد من السؤالين اآلتيين

 السؤال األول من نص ) أخي اإلنسان (:

 معًا , لنعيش إخوانا            لقد جئنا إلى الدنيا                                 

 أحبــــــــاء و أعوانا                     ونسـعد بالحياة معًا          

 نة الفردوس دنيـــانا           ولو شئنا أحلنا جـ         

 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين : 

 ــ أصدقاًء  ـــ أحباباً { .    } أنصاراً                                                   -معني ) أعواناً (  : .1
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 } جنات  ــ أجنة   ـــ جنن { .                                                             -جمع ) جنة ( : .2

 } نيأس  ــ نتعب   ـــ نشقي { .                                                          -مضاد ) نسعد ( : .3

 ) ج ( وضح الجمال في  ) الفردوس دنيانا ( .           شيء يدعونا الشاعر في هذه األبيات ؟) ب ( إلي أي  

 ) د ( ماذا يحدث لو رفض اإلنسان دعوة الشاعر ؟ 

 من نص ) كن قوياً (:         المحفوظات السؤال الثاني

 مــقدامــا قويــا مصــر ترجو منــكم جيــال فتيــا                         ســالم البنــية

 ال ضعـيفـــا خائــر العــــزم عييا                         كتــب الذل علي المستضعــفين  

 جمع " العزم " -4هات مفرد " المستضعفين  ،    -3مضاد " فتياً "   ،    -2" البنية "      ،       -1) أ ( ما المقصود :  

 مصر ؟) ب ( ما صفات الجيل الذي ترجوه 

 ) ج ( في البيتين السابقين ترادف بين كلمتي ................ و ......................                   أكمل   

 ) د ( ما اسم الشاعر ؟ 

 رابعًا : القواعد النحويـــــــــــــة                                                     

 عن المطلوب :اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب 

الحياة من سماء وأرض ونجوم ، وغيرها من النعم وأصبحنا ننهل من خيره وبره ،  وسائلهيأ لنا  كثيرة" إن نعم هللا علينا 

 "  البشريةواإلخالص أمالً في رضاه ، ونفكر تفكيراً سديداً الستغاللها لخير  بالشكرفمن واجبنا أن نؤدي حق هللا 

 أعرب ما تحته خط. - 1

 اسماً لحرف ناسخ  (. -خبراً لفعل ناسخ وبين نوعه    -مفعوالً مطلق    -استخرج من الفقرة : ) مفعوالً ألجله   - 2

  -أجب عن المطلوب أمام كل جملة : – 3

 إن السائح مستمتع بآثار مصر .                                           بين نوع خبر إن في الجملة .      -أ

 ئلين بمستقبل أفضل .                                              احذف الناسخ وغير ما يلزم .      أصبحنا متفا -ب

ة آخرة وغير ما يلزم .          ) نحن مؤدبون دائماً (            أدخل علي الجملة السابقة " كان " مرة  ، و " إن " مر -4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( من قصة على مبارك   أجب عما يأتى: 1أوال القراءة :) 
الطبع بجانبه عصا غليظة ينظر إليها أوالد  ))عندما ذهب الصبى الى الشيخ أبى خضر فى كتابه، وجده كاشر الوجه قاسى

ألتفه  ثم ازداد ما به من الفزع وهو يرى العصا تهوى على جسد بعض أولئك األوالد الكتاب فى خوف شديد فملكه الرعب
 األسباب، ((

 قوسين فيما يأتى:تخير اإلجابة الصحيحة مما بين ال -أ
 )الثانية و الثالثة   -الصبية –الصبيان  -جمع الصبى                   ) الصبايا  -
 الطبعات( –الطباع  –األطبع  –جمع الطبع                    ) الطبعات  -
 األلم( -الخوف –مرادف الرعب                ) الحزن  

 ؟على مبارك الشيخ أبا خضر كيف وجد – ب
 ج ــ  أين كانت تعيش عائلة على مبارك األولى ؟ ولماذا تركت هذا المكان ؟

 لماذا سميت عائلة على مبارك بعائلة المشايخ ؟ -د 
توجهت مريم في صحبة والديها ومعها بعض الهدايا لألطفال إلي المستشفي ، الذي (زيارة ومفاجأة (من موضوع :  ) 2) 

، الطرقات واسعة ونظيفة المكان هادئ تماما ، وحجرات المرضي مجهزة بأحدث األجهزة وجدته في عاية الجمال والنظام  
 (الطبية  

 (المكان (  جمع : )المرضي ( و مفرد  ) النظام ( و مضاد: ) مجهزة هات مرادف :) –أ   

 ؟ ماذا يحتاج المرضي كما تفهم من القطعة  -ج        ؟  كيف وجدت مريم المستشفي  -ب

 ؟  ات علي وزن  ) واسعة     ،    صباح   (هات كلم –د 

 :    من نص "  نصائح أب  "ثانيا المحفوظات 
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 مضاد

 

 نوعها

 الجملة

 مرادف راقني

قال تعالى :  )) قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم و حال بينهما الموج فكان 
 من المغرقين  ((  

 ي ", وجمع " الموج " ؟ ما مرادف " حال بينهما ", ومضاد " يعصمن -أ
 بم نصح سيدنا نوح ابنه  ؟ و ماذا كان رد ابنه عليه ؟ -ب
 ما الجمال فى قوله تعالى :   -ج
    .  " موج كالجبال "2       . " ال عاصم اليوم من أمر هللا " .   1   
                                   من موضوع ) البخيل والدجاجة (                                                  

 كان البخيل عنده دجاجــــــة           *         تكفيه طول الدهر شر الحاجة
 في كل يوم مر تعطيه العجب          *         وهى تبيض بيضة من ذهب
 افظن يوما أن فيها كنــــــــــزا          *         وأنـــــــــه يزداد منـــــه عز

 ؟ما جمع )كنز (،  وما مضاد )بخيل(  ،أ ( ما مرادف ) الدهر  ، عزاً (
 ج (ما الذي ظنه البخيل ؟ وماذا فعل ؟                     ب(ما الميزة في دجاجة البخيل 

 د ( ما سبب انقالب حال الفقير من الغنى للفقر ؟
 هـ( ما الجمال في  ) تعطيه العجب (؟

) ص( لنا هذا الطريق توضيحاً مبيناً , رغبة منه في حصولنا علي  الرسولريقها واضح , وقد وضح ط الجنة" ثالثا النحو :
 ورسوله , فقد أصبح الرجوع إلى هللا ضرورةً ملحة في زمن ملئ بالشهوات والذنوب   هللافيا مسلمون أطيعوا  الدرجاتأعلي 

 أ ( أعرب ما فوق  الخط في العبارة السابقة  .  
 مفعوالً مطلقاً   ــ خبر جملة"  -"خبراً لفعل ناسخ وبين نوعه   ــ مفعوالً ألجله   من العبارة السابقة: ب( استخرج 

 جـ ( صار المسلمون متحدين في أقوالهم                                   ))احذف الفعل الناسخ واكتب الجملة صحيحة  ((
 د ( هات المطلوب مما بين القوسين: 

 ور  ...............               ) خبر جملة فعلية (                  العصف -1
 صار الالعبون ..........               ) خبر مفرد (                  -2
 ــ  الفستان   ...............              )خبر جملة اسمية(3

 أ ( التعبير الوظيفى ) إجبارى (       رابعا التعبير :
 اكتب برقية تهنئة لصديق لك تهنئه فيها بحصوله على المركز األول   

 اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين  -ب ( التعبير اإلبداعى :
 وتنهى عن العنف واإلرهاب. اكتب فى هذا الموضوعمعاملة اآلخرين .  جميع األديان تدعو إلى األخالق الحميدة وحسن – 1
 وأنواعها. السياحةاكتب فى هذا الموضوع موضحا أهمية الدخل القومى السياحة مصدر هام لزيادة  – 2

 :     اكتب ما يلى مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة    خامًسا الخط
 " إَن هللاَ يأُمُركْم أْن تؤدواْ األَمانَاِت إلَى أْهِلَها   "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : أوال التعبير الوظيفي أوال :التعبير
  الشفاء من مرضه .علي ) أ ( اكتب برقية إلي زميل لك تهنئه فيها  

 اكتب في واحد فقط من الموضوعين اآلتيين : -: ثانيا التعبير اإلبداعي

 اكتب في هذا الموضوع موضحا   استطاعت الثورة المصرية أن تحقق لنا أحالما لم نكن نحلم بتحقيقها .1

 . ايجابيات وسلبيات هذه الثورة ، وواجبنا نحو بلدنا مصر

م سالحى والتسامح منهجى ، اكتب فى هذا الموضوع مبينا أهمية العلم والتسامح فى رقى الكتاب صديقى والعل. 2

 األمة.
اقرأ ثم أجب :)) لكنه لم يستمر طويالً في هذا العمل ، إذ وجد أنه  ثانيًا :القراءة السؤال األول من قصة) علي مبارك  (:

وال يعطيه شياً غير الطعام ، ومكث علي هذا الحال ثالثة أشهر يخدم هذا الكاتب بصدق وأمانة ، ومع ذلك يأكل عليه أجره ، 
 ، فعزم أن يأخذ حقه بالحيلة (، حتى ساءت حاله 

 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين : 
 } ضعف  ــ خيانة   ـــ كذب { .    ضاد ) أمانة (   م

 } أحوال  ــ حاالت   ـــ حيل{ .     جمع ) حيلة (       -
 ب ( لماذا لم يستمر " علي مبارك " في العمل مع هذا الكاتب ؟)  
 ) ج ( ما الحيلة التي لجأ إليها ليأخذ بها حقه ؟    
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 :اقرأ ثم أجب : من موضوع ) المنصور والطيور  (-القراءة السؤال الثاني 
ي منظرها ، فقلت : إن الطائر )) فقال الرجل : بينما كنت أعمل تحت نخلة ، إذ سقطت أمامي الصرة ، فأخذتها ، وراقن

 اختلسها من مكان ما ، فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها  ((.
 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين : 

 مضاد ) راقني (                       } أعجبني  ــ ساءني   ـــ أخبرني { .  - -
 ر إليها   ـــ أخذها خلسة { .  } طار بها  ــ نظ                  مرادف ) اختلسها ( - -

 )ج( بما كافأ الخليفة الرجل ؟          )ب( أين كان يعمل الرجل عندما سقطت عليه الصرة ؟ 
 د ( أكمل خريطة المفردات 

 ثالثا : المحفوظات السؤال األول من نص ) نصائح أب ( : 
َع اْلَكافِِريَن َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل وقال تعالى : )) عَنَا َوالَ تَُكن مَّ نادي نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

{42}   )) 
 كلمة مضادها ) المؤمنون ( . : ما يأتي ةالكريم ة) أ ( هات من اآلي 
 ) ب ( ماذا طلب نوح من ابنه ؟ وبما أجاب االبن ؟   
 ي ) موج كالجبال ( .) ج (  وضح الجمال في قوله تعال 
 .) د (  ابتلعت األرض الماء ، واستوت السفينة علي الجبل ، اكتب مما تحفظ  
 من نص ) أخي اإلنسان (: -2

 معًا , لنعيش إخوانا           لقد جئنا إلى الدنيا 

 أحبــــــــاء و أعوانا                    ونسـعد بالحياة معًا 

 نة الفردوس دنيـــانا             ولو شئنا أحلنا جـ

 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين : 
 جمع ) الدنيا (                  } األدنون   ــ الدنا   ـــ الدنايا { .   -
 مرادف ) أحلنا (                } كرهنا  ــ باركنا   ـــ جعلنا { .   -
 يات ؟) ب ( إلي أي شيء يدعونا الشاعر في هذه األب 

 ماذا يحدث لو فرد االنسان دعوة الشاعر؟ )د(        ) ج ( وضح الجمال في ) معاً ، لنعيش أخواناً ( .   

 اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب :ة رابعًا : القواعد النحويـــــــــــــ

زال السائحون يأتون إليها من كل مكان  ، فهي تتميز بشمسها الساطعة وجوها الساحر ، ، وما الدنياإن مصر من أعظم بالد 

 "  كرماءرغبة في زيادة أعدادهم ، فالمصريون  معاملتهم، وعلي المصريين أن يحسنوا 

 أعرب ما تحته خط. - 1

اسماً لفعل ناسخ وبين عالمة   -خبراً لحرف ناسخ وبين نوعه    -استخرج من الفقرة : ) خبراً جملة فعلية لمبتدأ   - 2 

 .إعرابه  (

  -أجب عن المطلوب أمام كل جملة : – 3

 التلميذان المتفوقان مهتمان بمستقبلهما      ادخل علي الجملة " كان " .      -ت

 أكمل بخبر جملة اسمية .                       الكتاب .........................             -ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           
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 من قصة) علي مبارك  (: اقرأ ثم أجب : :القراءة السؤال األولأوال 

اختاره لنفسه واختاره القدر مجداً دائب العمل وأمله يقترب منه فكان من التالميذ النجباء )) وسار علي في طريقه الذي 

 الذين فرزوا إللحاقهم بمدرسة القصر العيني (( . 

 ) أ (  هات جمع ) قدر (  ، مفرد ) النجباء (  ، معني ) دائب ( . 

 ) ب ( ما الطريق الذي اختاره علي مبارك لنفسه ؟ ولماذا ؟ 

 أمام المناسب مما يلي:  أو عالمة  ( ضع عالمة ) ج  

 أحب علي مبارك الهندسة والحساب بفضل هذا المعلم المتمكن      )        ( .                                  .3

         فشل علي مبارك فشالً ذريعاً في الدراسة بمدرسة المهندسخانة     )        ( .                                .4
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 ( :اقرأ ثم أجب :  يوم ال ينسي من موضوع ) ى القراءة السؤال الثان

لم أحك شئ عن فاطمة وقررت أن أنتظر ما سيحدث ، في منتصف األسبوع التالي ، دخلت المعلمة كامليا إلي الفصل )  

 .(   : يسعدني ........وقالت 

 مرادف ) صحبة (و( . يسعدني ( ، ومقابل )  األسبوع) أ ( هات جمع )  

 ج ( ماذا سيحدث في منتصف األسبوع القادم ؟       ؟ ب (لماذا شعرت المعلمة كامليا بالسعادة 

 د (صف المفاجأتان التان حدثتا ؟

 هـ ( حلل الكلمات اآلتية إلي مقاطع صوتية ) التالي     ،      يسعدني  ( 

  

 نصائح أب ( : من نص )  : المحفوظات السؤال األول) إجباري ( نياثا
عَنَا َوالَ تَكُ قال تعالى : )) َع اْلَكافِِريَن َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل ونادي نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ ن مَّ

ِحَم َوَحاَل بَْينَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن { قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماء قَاَل ال َعاِصَم اْليَْومَ 42} ِ إِالَّ َمن رَّ  ِمْن أَْمِر اّلله
  ){34اْلُمْغَرقِيَن}

 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين :  
 يؤيدني  ــ يحميني   ـــ يأخذني {‘‘  :   } يعصمني ’’ . معنى 1 
. الضامير ) هاي ( فاي أول األياة 3بيه ــ عااص ألبياه ـاـ متعااون ماع أبياه {  .يوصف ابن نبي هللا نوح بأنه  :   } طائع أل2 

 يعود علي  :  } األمواج ــ األم ــ السفينة {
 ) ب ( في اآليات السابقة نصيحة ونتيجة . وضحهما ؟   

 مالجمال فى قوله تعالى" ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم" ؟ ( ج) 

 وب فى السفينة وهو يسم هللا ، اكتب مما حفظت من اآليات ما يدل على هذا المعنى . أمر نوح قومه بالرك  ( د)

 من نص ) كن قوياً (: قال الشاعر : السؤال الثاني 

 يا شباب العلم في الوادي األمين                  أشرق الصبح فهزوا النائميـن -1
 ســالم البنــية مــقدامــا قويــا مصــر ترجو منــكم جيــال فتيــا                   -2
 ال ضعـيفـــا خائــر العــــزم عييا                   كتــب الذل علي المستضعــفين -3

 ) أ ( ما المراد ) بالنائمين ( ، وما مقابل ) خائر ( ، وما معني ) البنية ( .  

 ) ب (  بما نصح الشاعر الشباب في األبيات السابقة ؟

 لتعبيرين أجمل وأنسب للمعني ) الوادي األمين ( ، ) الوادي الكبير ( ولماذا ؟  ) ج ( أي ا

 ) د ( ) أشرق الصبح ( إالم يدعو هذا التعبير ؟

 اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب :: ثالثا القواعد النحوية

عالماً عبقرياً أو أديباً مشهوراً في  وأجتهد حتى أصبح األخالقالعلم ونسيم  هواء" مدرستي بيتي الثاني استنشق فيها 

 إنها في القلب " مدرستكمالمجتمع ، ولعلكم أيها األبناء تقدرون 

 أعرب ما تحته خط. - 1

استخرج من الفقرة : )خبراً مفرداً لمبتدأ  ــ  خبًرا لفعل ناسخ واذكر نوعه ـ  خبر شبه جملة لحرف ناسخ  ـ جملة تقع  - 2 

 خبراً لحرف ناسخ (.

 ) إننا نحب العلم (    احذف الحرف الناسخ واكتب الجملة صحيحة. - 3

 ) كن قوياً (            احذف الفعل الناسخ واكتب الجملة صحيحة. - 4

 :التعبير رابعا 

 .:) أ ( اكتب الفتة تحث فيها زمالءك علي االهتمام بالنظافة أوال التعبير الوظيفي

 واحد فقط من الموضوعين اآلتيين :اكتب في  -: ثانيا التعبير اإلبداعي
 .الصديق الحق نعمة من هللا : اكتب عن أهمية الصداقة وأثرها مبينا الصفات التي تحبها في صديقك وواجبك نحوه . 1
 . عالقة األبناء بالوالدين تقوم علي الحب والتعاون والطاعة .. حدثنا عن واجبك نحو والديك  .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مضاد

 

 نوعها

 الجملة

 مرادف يزداد

 من قصة) علي مبارك  (: اقرأ ثم أجب :أوال :القراءة السؤال األول 

الشيخ )مبارك( ولد سماه )عليا(وكان لميالده فرحة كبيرة في القرية كلها مجاملة ألبيه  " في تلك األيام ولد لرب األسرة
 الشهم العطوف الذى يخدم أهل القرية "

 ) أ ( معنى )رب األسرة ( ،  وجمع  ) شهم (  
 ) ب (ما القرية التي ولد فيها )على مبارك( ؟ ولماذا فرحت القرية بمولده ؟ 

 أهل القرية ألسرة ) على مبارك ( .) ج (اذكر أسباب احترام 
 ) د ( هل دامت هذه الفرحة ؟ولماذا ؟

 ( :اقرأ ثم أجب :"  ذكاء صبي" من موضوع )القراءة السؤال الثانى  
يا أمير المؤمنين : إنا قدما علك من بلدنا ونحمد هللا الذي من علينا بك  ، وما قدمنا رغبة منا وال رهبة منك ، أما عدم  )

 ( د أنا بك في منازلنا ، وأما عدم الرهبة فقد أمنا  جورك بعدلك  الرغبة فق
 (  الذي(  ، وجمع ) جوركومضاد ) (  ،   قدمنا مرادف ) ) أ (

 ؟ لماذا أتي وفد الحجاز (  ج)           في الفقرة ما يدل علي شجاعة الصبي ، وضح ذلك  ب)
 وكم كان سنه ؟ ؟بماذا تصف الصبي  ) د (

 لكلمات  ) من    ، تكلم ( الموجودة بالفقرة هـ ( حلل ا 
 من نص ) نصائح أب ( :  : المحفوظات السؤال األولنيا ثا

قال تعالى : )) وقيل يا أرض  ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي األمر واستوت على الجودي  وقيل بعدًا 
 للقوم الظالمين ((

 ى )كانت سفينة نوح تجري في موج كالجبال () أ (هات من اآليات ما يتفق مع المعن 
 ) ب ( ما معنى ) بعدًا ( ؟   وما جمع )األمر( ؟  

 ) ج (  لماذا عصى ابن نوح أباه ؟ وما نتيجة هذا العصيان  ؟   
 ) د (  ما الجمال في قوله ) يا أرض ابلعي ماءك( ؟  .

 من نص ) البخيل والدجاجة (: قال الشاعر : السؤال الثاني 
 وإنه يزداد منه عـزا   ظن يوما أن فيــها كنزا ف

 وكان في يمينه سكين  فقبض الدجاجة المسكين 
 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين : 

 ابتعد  ــ أمسك   ـــ اعتقد  {‘‘  :   } ظن ’’ . معنى 1          
 }أسفله ــ شماله   ــ تحته   {‘‘ :   يمينه ’’.مضاد 2          

 سكينات ــ سكاكين ــ سكنون { ‘‘ :  } سكين ’’ . جمع 3          
 ) ب ( ماذا اعتقد البخيل يوما , كما تفهم من البيت األول ؟

 ماذا فعل البخيل مع الدجاجة ؟ وماعاقبة الطمع؟ ( ج) 

 د( أكمل خرية المفردات 

 ة:: القواعد النحويـــــــــــــثالثا
الظلم ,  مواجهةأنهم أقوياء في  الفلسطينيونالسترداد أرضه وأثبت  الشجعانجهاد ما زال الشعب الفلسطيني يجاهد " 

ً وسيبقى هذا الشعب   لمؤامرات العدو(  منتبها
 أعرب ما تحته خط  – أ

     جمع مذكر سالم " –خبراً  لفعل ناسخ وبين نوعه  -مفعوالً مطلقاً وبين نوعه  "      استخرج من العبارة :-ب
 صحيح مما بين القوسين فيما يأتي : اختر ال -جـ 
 شبه جملة (                                                  –مفرد  –أصبحت الفتاة مطيعة ألمها : نوع الخبر ........ ) جملة -1
 شبه جملة (  –جملة  –صارت الحياة كلها جميلة : الخبر هنا ...........) مفرد  -2
 جملة (  –مفرد  –: نوع الخبر.................. ) شبه جملة ليس العال بالتمني  -3
 "المصريون ملتزمون بآداب الطريق" أدخل على الجملة حرفا ناسخا يفيد التمنى وغير مايلزم. -د  

 ::التعبير رابعا
 أوال التعبير الوظيفي :

 ) أ ( اكتب الفتة تضعها في مكتبة المدرسة . 
 من الموضوعين اآلتيين :)ب( ثانيا اكتب فى واحد فقط 

 .للنيل العظيم فوائد كثيرة لنا : اكتب في هذا الموضوع , موضحا واجبنا نحو حمايته , والحفاظ  على مائه من التلوث. 1
 . الرياضة تفيد الجسم , وتقوي الصحة , وتبعث في اإلنسان النشاط والحيوية .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ً ، مثل ذلك الرجل الذي رأيته يعمل عند موظف من قصة ) علي مبارك ( : -أوال القراءة   كبير " أحب أن أكون كاتبا

 أعجبني شكله ، وسرتني مالبسه ، ورأيت الناس يهابونه ويحترمونه " .
 (  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي : أ) 
 يخافونه ( .      –يكرهونه  –معني ) يهابونه ( :   ) يحبونه  -1   
 أخاف ( .  –أكره  –مضاد ) أحب (   :   ) أسرع  -2   

 كتاتيب (  . –كتب  –(   :    ) ُكتَّاب جمع  ) كاتب  -3    
 ) ب (  ما الصفات التي كانت في الكاتب وأعجب بها ) علي مبارك ( ؟

 ؟ هل وجد على مبارك الكاتب كما كان يظن ) جـ (  
 :   ( زيارة ومفاجأة من موضوع )  السؤال الثانى

ركبتيها إلي أسفل ذقنها ، متتطلعة إلي جدران فجأة لمحت مريم من خلف الزجاج مريضة جالسة في هدوء ، وقد ضمت " 
 " .  غرفتها في شرود

 ")جدران  (مفرد  -  )هدوء (   مضاد  -) متطلعة  (  معنى " ما يأتي :  هات (  أ)
 ؟  لم تصدق أذنيها ؟                           ) جـ ( لماذا   صف حال المريضة التي رأتها مريم ) ب ( 

 د (  
: } إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلي أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا  قال هللا تعالي  -1:  فوظاتثالثاً المح

 بالعدل إن هللا نعما يعظكم به إن هللا كان سميعاً بصيراً  {  .
 ) ا (  هات : معني  ) تؤدوا األمانات (  ، ومضاد ) العدل ( ، وجمع ) أهل ( . 

 في اآلية الكريمة السابقة ؟  –سبحانه وتعالى  –ا هللا ) ب ( بم أمرن
 ) جـ ( أكمل : اآلية الكريمة السابقة من سورة .......................

 :  قال الشاعر :     من نص ) البخيل والدجاجة ( -2
 ولـم يجـــد كنــــزاً وال لقيــــه                بــل عظمة فـــى حجره مــرميــــة

 ل ال شــــك بـــأن الطمعــا                ضيـــع لـإلنسان مـا قــــد جمعـــــافقا
 ...........،  وجمع ) كنز (    ..........) ا ( أكمل ما يأتي : معنى ) لقيه (

 ) ب ( اشرح البيتين السابقين بأسلوبك . 
 ................ ) جـ ( أكمل : قائل هذا النص الذى منه هذان البيتان ، هو

 ) د ( ما الجمال في قول الشاعر : " الطمع ضيع لإلنسان ما قد جمعا " ؟ 
 ة:: القواعد النحويـــــــــــــالثاث

 ، واختار كل فرد عضوه ، حرصاً علىاللجانداخل  كبيرابأصواتهم في االنتخابات البرلمانية، وكان اإلقبال  الناخبون"أدلى 
 تفيد الشعب، وتنمي التطلعات تنمية واضحة " االنتخاباتبالمجتمع، ف الرقي

 أعرب ما تحته خط. -أ 
   : )خبراً لفعل ناسخ ـ مفعوالً مطلقاًـ                                                                                          الفقرة استخرج من -ب  

 مفعوالً ألجله ـ خبراً لمبتدإ واذكر نوعه(.
 مستعدون للسباق " . رشحونجـ ( " الم )
 أدخل على الجملة السابقة ) أضحى ( ، وغير ما يلزم . -

 ) د ( عين الخبر ، وبين نوعه في كل جملة من الجمل اآلتية : 
 السالم محققاً في منطقتنا .  -2                               صار العلم يخدم الناس .   - 1

 كانت الشمس نورها ساطع .  -4                                بات العصفور فوق الشجرة . -3
 الجملة السابقة ثم اكتبها صحيحة . ضع حرفا ناسخا مكان الفعل الناسخ فى ) هـ ( " ظل الرجالن واقفين " .

 )إجباري(   التعبير :اكتب فى هذا الموضوع رابعا
 ر اسم المدرسة أو الصديق(إلى صديقك تدعوه لزيارة مدرستك )بدون ذك برقيةاكتب  - -
 أكتب فى أحد الموضوعيين اآلتيين : -
األول : األطباء لهم دور كبير في نشر الوعي الصحي بين الناس وعالج المرض منهم .أكتب عن دور الطبيب وأثره في  -

 نشر الوعي الصحي في المجتمع .
 ال ورقى بالذوق أكتب فى هذا لموضوعالثاني : النظافة في منزلك ومدرستك ومجتمعك سلوك حضاري وإحساس بالجم -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :أوال التعبير 

 اكتب برقية إلى أحد أصدقائك تحثه فيها على نشر السالم  -أ
 تخير أحد الموضوعين واكتب فيه  -ب

 .المعلم والطبيب والعامل لهم دور كبير فى تقدم المجتمع  -
 السالم والمحبة غاية اإلنسان فى هذا الكون . -

 :الكتاب ذو الموضوع الواحد  ثانيًا القراءة
ثالثة أشهر من خدمته ألنه كان لصغره يتحدث إلى الناس ببساطة عما يأخذه الكاتب "لكنه لم يمكث طويال معه وطرده بعد 

 من الفالحين "
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  -أ   

 ــ مضاد بساطة ) تعليل ــ تعقيد ــ تسهيل (               ــ مرادف يمكث ) يبقى ـ يفنى ــ ينتهى ( 
 الكتاتيب ــ الكتائب (ــ جمع الكاتب  ) الكتبة ــ 

 ب( من المقصود فى العبارة ؟ ولماذا طرده الكاتب ؟
 ج( ما المدة التى قضاها يعمل عند الكاتب ؟ 

 الكتاب ذو الموضوعات المتعددة()
توجهت مريم في صحبة والديها ومعها بعض الهدايا لألطفال إلي المستشفي ، الذي وجدته (زيارة ومفاجأة من موضوع :  )

ة الجمال والنظام  ، الطرقات واسعة ونظيفة المكان هادئ تماما ، وحجرات المرضي مجهزة بأحدث األجهزة الطبية  في عاي
) 
 (المكان (  جمع : )المرضي ( و مفرد  ) النظام ( و مضاد: ) مجهزة هات مرادف :) –أ   

 ؟ طعة ماذا يحتاج المرضي كما تفهم من الق -ج        ؟  كيف وجدت مريم المستشفي  -ت

 ؟  هات كلمات علي وزن  ) واسعة     ،    صباح   ( –د 

 :ثالثًا المحفوظات من موضوع الدين المعاملة 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من ظلم معاهدًا أو تنقصه حقه أوكلفه فوق طاقته ........................"

 أ ( هات ما يلى : مرادف معاهدً ا ومضاد تنقصه . 
 بم أوصانا الرسول صلى هللا عليه وسلم فى الحديث ؟ولماذا ؟  (ب

 ج( ــ عالم يدل استخدام كلمة معاهدًا فى الحديث الشريف ؟   
 ــ اكتب إلى نهاية الحديث الشريف .د(    
 
 من نص البخيل والدجاجة  -

 ولم يجد كنًز ا وال" لقية"           بل عظمة فى حجره مرمية
 عا             ضيع لإلنسان ما قد جمعفقال ال شك بأن الطم

 أ ( ما معنى لقية ؟ وما جمع الشك ؟ 
 ماذا وجد الشاعر فى الدجاجة ؟ ولماذا ؟  (أ

 ج(أخرج من األبيات مظهًرا جماليًا ووضحه .
 :رابعًا النحو 

م بالنجاح فالنجاح هدف كثيرة عليه أال يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل ويحل عقبات فى مراحل حياته اإلنسان"يواجه 
 إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة "   الوصول  كل إنسان , ولكن

 أعرب ما تحته خط  (أ
 أخرج من الفقرة السابقة ) جمع تكسير ـ خبًرا لحرف ناسخ ـ مضافًا إليه ( (ب

 ج(أكمل بما هو مطلوب بين القوسين 
 ..... )خبر جملة اسمية (ــ المدرسة ..............

 ــ إن ............... متحدون   ) اسًما إلن (
 ــ أمسى المصلون ................ )خبر مفرد (

 د( أصبح مسلمى العالم متحدين     صوب الخطأ فى الجملة .
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  . اكتب الفتة إلى أحد أصدقائك تحثهم فيها على أهمية القراءة (أ
  :تخير أحد الموضوعين واكتب فيه (ب

 .عة القناعة كنز اليفنى والعز فى القنا -
 . مصر تنهض وتتقدم بجهود أبنائها -

 ثانيًا القراءة )من الكتاب ذو الموضوع الواحد (
" عندما دخل على عنبر أفندى رآه جالًسا فى عظمة وأبهة أمامه كثير من األعيان والحكام واألغنياء يقفون فى خشوع 

 ويتكلمون بأصوات خافتة "
 خافتة "  هات مرادف "أبهة " ومفرد " األعيان " ومضاد " (أ

 من الذى دخل عليه على مبارك ؟ وكيف رآه ؟ (ب
 ما سر عظمة هذا الرجل ؟ (ج

 من درس زيارة ومفاجأة  :)الكتاب ذو الموضوعات المتعددة(
" وكانت تعطى هدية لكل مريض تدخل حجرته ... تسأل عن أحواله , وتمنحه ابتسامة لعلها تخفف مما يشعر به من آالم 

 ضة " وتعب وفجأة لمحت مريم مري
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  (أ

 ــ  جمع هدية    ) هدايا ــ هوادى ــ اإلثنان معًا (
 ــ مضاد تعب     ) مشقة ــ راحة ــ ألم (            ــ مفرد آالم      ) ألم ــ متألم ــ أقالم (

 ماذا كانت مريم تفعل ؟ وعالم يدل ذلك ؟  (ب
 يم ؟ج(ما المفاجأة التى رأتها مر

 : من موضوع "أخى اإلنسان"ثالثًا المحفوظات 
 أخى األبيض واألسود            فى جوهرك المطلق
 أمد يدى فصافحها                تجد قلبى بها يخفق

 .أ(هات مرادف "المطلق " وجمع" يد "
 ب(اشرح البيتين السابقين .

 فحها "؟ج( فى البيت األول جمال وضحه . وماذا أفاد فعل األمر" صا
 د( من كاتب هذا النص ؟

 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب " - 2

 .أ(هات مرادف "الصرعة " وجمع "نفس "
 ج(من الشديد فى ضوء فهمك للحديث ؟                   ب(إالم يدعو الحديث الشريف ؟

 رابعًا النحو 
بالعمل من أجل تقدم  مطالبونالنافعة فهم  باألعمالللنهضة والرقى ,وما أروع اهتمام الشباب  أساسانالعمل واإلخالص "إن 

 مصر ورقيها ,ولعلكم جميعًا تدركون أهمية ذلك "
 أ(أعرب ما تحته خط 

 ب(أخرج من العبارة )خبًرا لحرف ناسخ وبين نوعه ــ أسلوب تعجب ــ مضافًا إليه 
 ا هو مطلوب بين القوسين ج(أكمل بم

 ــ ........ ..... فائزان بالجائزة      ) مثنى مناسب (
 ــ أمسى الناس .............. فى بيوتهم   )خبًرا ألمسى (

 _ إن ................. متعاونون          ) اسًما إلن (
 د(أصبحنا مستعدين لالمتحان        احذف الفعل الناسخ وغير ما يلزم 
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 )إجباري( أوال :القراءة: من قصة على مبارك
ذلك الهندسة التي كان يراها ألغازا ال تحل .والحساب الذي كان ينفر منه بفضل هذا المعلم وطريقته السهلة  " أحب على بعد

 وأقبل عليهما إقباال شديدا وتفوق فيهما حتى كان أول فرقته "
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :-أ

 غامضا ( -ظاهرا –)واضحا معنى )ألغازا(:كالما ......................             -1
 المعلمات( -المعلمون  -جمع كلمة )المعلم(: ......................           )األعالم  -2
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 (أمام العبارة الصحيحة وعالمة)    (  أمام العبارة الخطأ :√ ضع عالمة )  -ب
 (   قضى على مبارك فى مدرسة المهندسخانة "ثالث سنوات "                   )   -
 كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمين .                              )     ( -
 ماذا كان يرى على مبارك في دراسة الهندسة والحساب ؟ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟ -ج

 :   (يوم ال ينسىالسؤال الثانى من موضوع )
ت قبعة بيضاء جميلة  للغاية . وكانت المفاجأة الرائعة الثانية أن )كانت المفاجأة الرائعة األولى أن نرى فاطمة وقد ارتد 

 ترانا فاطمة وقدر ارتدينا قبعات بيضاء مماثلة لقبعتها(
 ...................،  جمع) قبعة(   ..............يقصد بكلمة) للغاية( -أ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -ب
 بالحزن( -بالغضب  –رحيب أستقبل الفصل فاطمة )بالت -
 البيضاء( -الصفراء –أصبح اسم الفصل فصل قبعات )الحمراء  -
 اذكر المفاجأة الرائعة الثانية؟  -ج

 د( حلل الكلمات اآلتية إلي مقاطع صوتية 
 /........... : ...... /  ...... / ........   قبعة              :  ......  / ......   /.......   ارتدت

 : من نص "نصائح أب"المحفوظات ثانيا 

ِحيٌم *َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي مَ { ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربهِي لَغَفُوٌر رَّ ْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَادَى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن َوقَاَل اْرَكبُواْ فِيَها بِْسِم اّلله

عَنَا َوالَ  َع اْلَكافِِرينَ  فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ  }تَُكن مَّ

 معزل ( –فسر ما ياتى )مرساها  -أ
 ماذا تستفيد فى حياتك من دراستك هذا النص الكريم؟ -بم نصح نوح ابنه؟                               ج -ب

 )يابنى اركب معنا ( عالم يدل هذا التعبير القرآنى ؟ -د
 من نص" أخى االنسان"  -2

 معا لنعيش إخوانا      لقد جئنا إلى الدنيا     
 ونسعد بالحياة معا            أحبـــــــاء وأعوانا
 ولو شئنا أحلنا جـــــــــــــــــــــنة الفردوس دنيانا

 اختر الصحيح من بين األقواس: -أ
 (الحياتات – الحيوات – الحيات)  الحياةجمع  -1
 محبوب ( –حبيب  –مفرد احباء ) محب  -2
 ة ؟                                     كيف يحيل الناس حياتهم جن -ب

 ، " نحيا بالحياة"؟ "أيهما أجمل ولماذا "نسعد بالحياة -ج  
 الناس اخوة مهما اختلفت الوانهم " اكتب البيت الدال على ذلك ؟ -د 

 ثالثا النحو:
غفرته ؛ فإن المغفرة تمحو الذنوب فى مطمعا عن خطئه أخالقه نبيلة ، وتب إلى هللا  فالمعتذر"بادر باإلعتذار إن أخطأت ؛ 

 ، محبوبا من الناس " هللافى معامالتك لتصير قريبا من   سمحاوكن 
 حرفا ناسخا واضبط إسمه . -2خبرا لمبتدأ وعين نوع الخبر.  -1     :استخرج من الفقرة -أ

 أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة. -ب   
 اختر الصحيح من بين االقواس : -ج   

 شبه جملة (. –جملة  –حسن الخط " نوع الخبر ) مفرد "محمد  -1
 شبه جملة (. –جملة  –"لعلكم تجتهدون"  نوع الخبر ) مفرد  -2
 "المصريون ملتزمون بآداب الطريق" أدخل على الجملة حرفا ناسخا يفيد التمنى وغير مايلزم. -د  
 )إجباري(   التعبير :اكتب فى هذا الموضوع رابعا

  المجلس العسكرى تشكره على دوره فى حماية الثورة المصرية . إلى الفتهاكتب  - -
 أكتب فى أحد الموضوعيين اآلتيين : -
  يدعونا اإلسالم إلى األخوة والمساواة بين جميع الناس ، اكتب فى هذا الموضوع . األول : -
 نا أهم أسس تحقيق النجاح .مبي لموضوعاكتب فى هذا ا النجاح أمل كل إنسان ، ويبنى النجاح على أسس محددة الثاني : -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  15  النموذج

 أوال القراءة :  من قصة على مبارك : أجب عن األسئلة اآلتية : 
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 فقد غره المظهر و لم يعلم ما وراءه فسرعان ما ظهرت الحقيقة المرة "  " لكن ظنه كان خاطئا
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  -أ

 سره (  –أعجبه  -معنى غره  ) خدعه        حقائق (        –أحقة  –جمع حقيقة ) حقوق  -1
 المالحة (      –العذبة  –عكس المرة ) الحلوة  -2
       وما المظهر الذى خدعه ؟دث عنه العبارة ؟ من الصبى الذى تتح -ب

 ؟  مالحقيقة المرة التى تتحدث عنها العبارة -جـ 
 ( :اقرأ ثم أجب :"  ذكاء صبي" من موضوع )

يا أمير المؤمنين : إنا قدما علك من بلدنا ونحمد هللا الذي من علينا بك  ، وما قدمنا رغبة منا وال رهبة منك ، أما عدم  )
 ( فقد أنا بك في منازلنا ، وأما عدم الرهبة فقد أمنا  جورك بعدلك  الرغبة 

 (  الذي(  ، وجمع ) جوركومضاد ) (  ،   قدمنا مرادف ) ) أ (

 ؟ لماذا أتي وفد الحجاز (  ج)           في الفقرة ما يدل علي شجاعة الصبي ، وضح ذلك  ب)
 وكم كان سنه ؟ ؟بماذا تصف الصبي  ) د (

 الكلمات  ) من    ، تكلم ( الموجودة بالفقرة  هـ ( حلل 
 ثانيا :النصوص:من نص ) نصائح اب ( قران كريم:

ِحيٌم *َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي مَ )  ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربهِي لَغَفُوٌر رَّ َوَكاَن  ْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَادَى نُوٌح اْبنَهُ َوقَاَل اْرَكبُواْ فِيَها بِْسِم اّلله
َع اْلَكافِِرينَ  عَنَا َوالَ تَُكن مَّ  ( فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

 معزل ( –فسر ما ياتى )مرساها  -أ
 ماذا تستفيد فى حياتك من دراستك هذا النص الكريم؟ -ج                           بم نصح نوح ابنه؟  -ب
 قرآنى ؟)موج كالجبال ( عالم يدل هذا التعبير ال -د 
 من نص اخى االنسان لعيسى الناعورى -2

 لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا
 ونسعد بالحياة معا أحبـــــــاء وأعوانا

 ولو شئنا أحلنا جـــــــــــــــــــــنة الفردوس دنيانا
 

 اختر الصحيح من بين األقواس:
 محبوب ( –حبيب  –مفرد احباء ) محب  -ب                         الدناة ( –الدنايا  –جمع الدنيا ) الدنا  -أ

 بين جمال التعبير فى قول الشاعر : "معا نعيش اخوانا ". -ج                               كيف يحيل الناس حياتهم جنة ؟ -ج
 .الناس اخوة مهما اختلفت الوانهم " اكتب البيت الدال على ذلك  -د

  :اآلتية ثم أجب عن المطلوب ثالثا النحو :اقرأ القطعة
 )رحمته بتغاءالحياة ، فأصبحنا ننهل من خيره ، ومن حقه علينا أن نشكره ، ا وسائل، فقد هيأ لنا  كثيرةنعم هللا علينا   (
 . أعرب ما تحته خط  -1
 .  (خبرا لناسخ ، وبين نوعه –استخرج من القطعة ) اسما مجرورا باإلضافة  -2
 : ما هو مطلوب أمامهاأجب عن كل جملة ب -3
 ادخل فعال ناسخا ثم أعد كتابتها ( .                         نحن مؤدبون دائم – أ

 ( أكمل بمفعول مطلق مبين للنوع )                 هيأ لنا هللا وسائل الحياة –ب 
 )احذف الناسخ ثم اعد كتابة الجملة(                               . كن جميال –ج 
 بين نوع الخبر ( .                       ( أنا دائما أهوى القراءة   -د

 حول ما تحته خط لمفعول ألجله ()            برسولنا لالقتداءنساعد الفقراء  –ه 
 :  : أكتب فى موضوعين مما ياتى بحيث يكون األول منهمارابعا :التعبير

 اكتب الفتة تحث ابناء شارعك على النظافة -

 مدرستنا فيها نلعب ونتعلم ونعمل ونتعاون لذلك نحبها -

 الكتاب صديقى والعلم سالحى والتسامح منهجى -

_________________________________________________________________________ 
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 ) علي مبارك  (: اقرأ ثم أجب : من قصةأوال :القراءة السؤال األول 

يام ولد لرب األسرة الشيخ )مبارك( ولد سماه )عليا(وكان لميالده فرحة كبيرة في القرية كلها مجاملة ألبيه الشهم " في تلك األ
 العطوف الذى يخدم أهل القرية "
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 .) أ ( معنى )رب األسرة ( ،  وجمع  ) شهم (  

 ) ب (ما القرية التي ولد فيها )على مبارك( ؟  

 قرية ألسرة ) على مبارك ( .) ج (اذكر أسباب احترام أهل ال 

 ( :اقرأ ثم أجب :  يوم ال ينسي من موضوع ) القراءة السؤال الثانى 

لم أحك شئ عن فاطمة وقررت أن أنتظر ما سيحدث ، في منتصف األسبوع التالي ، دخلت المعلمة كامليا إلي الفصل )  

 .وقالت : يسعدني ........   (

 ومرادف ) صحبة (( . يسعدني ابل ) ( ، ومق األسبوع) أ ( هات جمع )  

 ج ( ماذا سيحدث في منتصف األسبوع القادم ؟       ؟ ب (لماذا شعرت المعلمة كامليا بالسعادة 

 د (صف المفاجأتان التان حدثتا ؟

 هـ ( حلل الكلمات اآلتية إلي مقاطع صوتية ) التالي     ،      يسعدني  ( 

 ئح أب  ":    من نص "  نصاثانيا المحفوظات 

قال تعالى :  )) قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم و حال بينهما الموج فكان 

 من المغرقين  ((  

 ما مرادف " حال بينهما ", ومضاد " يعصمني ", وجمع " الموج " ؟  -أ

 ؟ بم نصح سيدنا نوح ابنه  ؟ و ماذا كان رد ابنه عليه -ب

 ما الجمال فى قوله تعالى :   -ج

 .  " موج كالجبال "1  

 من نص ) كن قوياً (: قال الشاعر : السؤال الثاني 

 يا شباب العلم في الوادي األمين                  أشرق الصبح فهزوا النائميـن -1

 امــا قويــامصــر ترجو منــكم جيــال فتيــا                   ســالم البنــية مــقد -2

 ال ضعـيفـــا خائــر العــــزم عييا                   كتــب الذل علي المستضعــفين -3

 ) أ ( ما المراد ) بالنائمين ( ، وما مقابل ) خائر ( ، وما معني ) البنية ( . 

 ) ب (  بم نصح الشاعر الشباب في األبيات السابقة ؟

 ني )الوادي األمين(،)الوادي الكبير( ولماذا ؟ ) ج ( أي التعبيرين أجمل وأنسب للمع

الطريق توضيحاً مبيناً , رغبة منه في حصولنا علي  هذا) ص( لنا  الرسولواضح , وقد وضح  طريقها" الجنة ثالثا النحو :

ت والذنوب  بالشهوا يءورسوله , فقد أصبح الرجوع إلى هللا ضرورةً ملحة في زمن مل هللافيا مسلمون أطيعوا  الدرجاتأعلي 

 " 

 أ ( أعرب ما فوق  الخط في العبارة السابقة  .  

 ب( استخرج من العبارة السابقة: 

 مفعوالً مطلقاً ــ خبرا جملة"  -"خبراً لفعل ناسخ وبين نوعه   ــ مفعوالً ألجله

 ب الجملة صحيحة  (())احذف الفعل الناسخ واكت                                    همامتحدين في أقوالارا جـ ( ص

 د ( هات المطلوب مما بين القوسين: 

 هم  ..........                    ) خبر مفرد (                  -2نحن...............               ) خبر جملة فعلية (                   -1

 (حدد اسم الناسخ وخبره ونوعه)            كنا ظالمين"نا "إــ  3

 أ ( التعبير الوظيفى ) إجبارى (       ابعا التعبير :ر

 اكتب برقية تهنئة لصديق لك تهنئه فيها بحصوله على المركز األول    

 اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين  -ب ( التعبير اإلبداعى :

رهاب.                 اكتب فى جميع األديان تدعو إلى األخالق الحميدة وحسن معاملة اآلخرين .  وتنهى عن العنف واإل – 1

 هذا الموضوع

 هام لزيادة الدخل القومى اكتب فى هذا الموضوع موضحا أهمية السياحة وأنواعها. السياحة مصدر – 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : أوال :التعبير أوال التعبير الوظيفي

 ) أ ( اكتب برقية إلي زميل لك تهنئه فيها علي الشفاء من مرضه .  

 اكتب في واحد فقط من الموضوعين اآلتيين : -: ثانيا التعبير اإلبداعي
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ا اكتب في هذا الموضوع موضحاً ايجابيات وسلبيات . استطاعت الثورة المصرية أن تحقق لنا أحالما لم نكن نحلم بتحقيقه1

 هذه الثورة ، وواجبنا نحو بلدنا مصر. 

 . الكتاب صديقى والعلم سالحى والتسامح منهجى ، اكتب فى هذا الموضوع مبينا أهمية العلم والتسامح فى رقى األمة.2

 اقرأ ثم أجب : ثانيًا :القراءة السؤال األول من قصة) علي مبارك  (:

) لكنه لم يستمر طويالً في هذا العمل ، إذ وجد أنه يخدم هذا الكاتب بصدق وأمانة ، ومع ذلك يأكل عليه أجره ، وال يعطيه )

 شياً غير الطعام ، ومكث علي هذا الحال ثالثة أشهر ، حتى ساءت حاله ، فعزم أن يأخذ حقه بالحيلة (( . 

 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين : 

 مضاد ) أمانة (                                        } ضعف  ــ خيانة   ـــ كذب { .  

 جمع  ) حيلة (                                         } أحوال  ــ حاالت   ـــ حيل{ .   -

 ) ب ( لماذا لم يستمر " علي مبارك " في العمل مع هذا الكاتب ؟ 

 لجأ إليها ليأخذ بها حقه ؟   ) ج ( ما الحيلة التي  

 :اقرأ ثم أجب : من موضوع ) المنصور والطيور  (-القراءة السؤال الثاني 

)) فقال الرجل : بينما كنت أعمل تحت نخلة ، إذ سقطت أمامي الصرة ، فأخذتها ، وراقني منظرها ، فقلت : إن الطائر اختلسها 

 .من مكان ما ، فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها  ((

 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين : 

 مضاد ) راقني (                       } أعجبني  ــ ساءني   ـــ أخبرني { .  - -

 مرادف ) اختلسها (                   } طار بها  ــ نظر إليها   ـــ أخذها خلسة { .   - -

 )ب( أين كان يعمل الرجل عندما سقطت عليه الصرة ؟ 

 )ج( بم كافأ الخليفة الرجل ؟ 

 ثالثا : المحفوظات السؤال األول من نص ) نصائح أب ( : 

عَنَا َوالَ تَكُ قال تعالى : )) َع اْلَكافِِريَن َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل ونادي نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ ن مَّ

{42}   )) 

 أ ( هات من اآلية الكريمة ما يأتي:  كلمة مضادها ) المؤمنون ( .)  

 ) ب ( ماذا طلب نوح من ابنه ؟ وبم أجاب االبن ؟   

 ) ج (  وضح الجمال في قوله تعالي ) موج كالجبال ( . 

 ) د (  ابتلعت األرض الماء ، واستوت السفينة علي الجبل ، اكتب مما تحفظ . 

 لدجاجة (                                                                                   من موضوع ) البخيل وا 2

 كان البخيل عنده دجاجــــــة           *         تكفيه طول الدهر شر الحاجة     

 في كل يوم مر تعطيه العجب          *         وهى تبيض بيضة من ذهب     

 ا كنــــــــــزا          *         وأنـــــــــه يزداد منـــــه عزافظن يوما أن فيه

 أ ( ما مرادف ) الدهر  ، عزاً (،  ما جمع )كنز (،  وما مضاد )بخيل(؟

 ج (ما الذي ظنه البخيل ؟ وماذا فعل ؟             ب(ما الميزة في دجاجة البخيل ؟  

 فقر ؟د ( ما سبب انقالب حال الفقير من الغنى لل

 هـ( ما الجمال في  ) تعطيه العجب (؟

 اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب :رابعًا : القواعد النحويـــــــــــــة 

،  إليهاتتميز بشمسها الساطعة وجوها الساحر ، ، وما زال السائحون من كل مكان يأتون  فهي،  الدنياإن مصر من أعظم بالد 

 "  كرماء، فالمصريون  أعدادهمرغبة في زيادة  عاملتهمموعلي المصريين أن يحسنوا 

 استخرج من الفقرة :  - 2          أعرب ما تحته خط. - 1

 اسماً لفعل ناسخ وبين عالمة إعرابه  (.  -خبراً لحرف ناسخ وبين نوعه    -  وبين نوعه ) خبراً لمبتدأ

 تفوقان مهتمان بمستقبلهما      ادخل علي الجملة " كان " .     التلميذان الم-أ     -أجب عن المطلوب أمام كل جملة : – 3

 الكتاب .........................                 أكمل بخبر جملة اسمية .                  -ب                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من قصة) علي مبارك  (: اقرأ ثم أجب :)) وسار علي في طريقه الذي اختاره لنفسه واختاره القدر أوال :القراءة السؤال األول 

 التالميذ النجباء الذين فرزوا إللحاقهم بمدرسة القصر العيني (( . مجداً دائب العمل وأمله يقترب منه فكان من 

 ) أ (  هات جمع ) قدر (  ، مفرد ) النجباء (  ، معني ) دائب ( . 
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 ) ب ( ما الطريق الذي اختاره علي مبارك لنفسه ؟ ولماذا ؟ 

 أمام المناسب مما يلي:  أو عالمة  ) ج ( ضع عالمة  

 والحساب بفضل هذا المعلم المتمكن      )        ( .                                  أحب علي مبارك الهندسة .5

 فشل علي مبارك فشالً ذريعاً في الدراسة بمدرسة المهندسخانة     )        ( .                                        .6

 : ( :اقرأ ثم أجب" ذكاء صبي " من موضوع )القراءة السؤال الثانى 
يا أمير المؤمنين : إنا قدما علك من بلدنا ونحمد هللا الذي من علينا بك  ، وما قدمنا رغبة منا وال رهبة منك ، أما عدم  )

 الرغبة فقد أنا بك في منازلنا ، وأما عدم الرهبة فقد أمنا  جورك بعدلك   (
 ) أ ( مرادف )قدمنا  (  ،   ومضاد )جورك (  ، وجمع )الذي ( 

 لفقرة ما يدل علي شجاعة الصبي ، وضح ذلك           ) ج ( لماذا أتي وفد الحجاز  ؟)ب في ا
 ) د ( بماذا تصف الصبي ؟ وكم كان سنه ؟

 هـ ( حلل الكلمات  ) من    ، تكلم ( الموجودة بالفقرة  
 

 من نص ) نصائح أب ( : ثانيا : المحفوظات السؤال األول) إجباري ( 

عَ َوِهَي قال تعالى : )) عَنَا َوالَ تَُكن مَّ { 42اْلَكافِِريَن } تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل ونادي نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

ِ إِالَّ َمن رَّ  ِحَم َوَحاَل بَْينَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماء قَاَل ال َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر اّلله

  ){43اْلُمْغَرقِيَن}

 ) أ ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين :  

 يؤيدني  ــ يحميني   ـــ يأخذني {‘‘  :   } يعصمني ’’ . معنى 1 

. الضامير ) هاي ( فاي أول األياة يعاود 3  .يوصف ابن نبي هللا نوح بأنه  :   } طائع ألبيه ــ عاص ألبيه ــ متعااون ماع أبياه {2

 علي  :  } األمواج ــ األم ــ السفينة {

 ) ب ( في اآليات السابقة نصيحة ونتيجة . وضحهما ؟   

 ) ج ( مالجمال فى قوله تعالى" ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم" ؟ 

 مما حفظت من اآليات      ما يدل على هذا المعنى . )د (  أمر نوح قومه بالركوب فى السفينة وهو يسم هللا ، اكتب  

 من نص ) أخي اإلنسان (: -

 معًا , لنعيش إخوانا           لقد جئنا إلى الدنيا 

 أحبــــــــاء و أعوانا                    ونسـعد بالحياة معًا 

 نة الفردوس دنيـــانا             ولو شئنا أحلنا جـ

 ة الصواب مما بين القوسين : ) أ ( تخير اإلجاب

 جمع   ) الدنيا (                  } األدنون   ــ الدنا   ـــ الدنايا { .   -

 مرادف ) أحلنا (                  } كرهنا  ــ باركنا   ـــ جعلنا { .   -

 ل في ) معاً ، لنعيش أخواناً ( .  ) ج ( وضح الجما                     ) ب ( إلي أي شيء يدعونا الشاعر في هذه األبيات ؟

 ماذا يحدث لو فرد االنسان دعوة الشاعر ؟ )د(

 :اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب : ثالثا القواعد النحوية

، ولعلكم أيها األبناء تقدرون  طبيب أسنانوأجتهد حتى أصبح  األخالقالعلم ونسيم  هواءستنشق فيها أالثاني  بيتي" مدرستي 

 إنها في القلب " ستكممدر

 أعرب ما تحته خط. - 1

استخرج من الفقرة : )خبراً مفرداً لمبتدأ  ــ  خبًرا لفعل ناسخ واذكر نوعه ـ  خبر شبه جملة لحرف ناسخ  ـ جملة تقع  - 2 

 خبراً لحرف ناسخ (.

 احذف الحرف الناسخ واكتب الجملة صحيحة.          ) إننا نحب العلم (    - 3

 (         احذف الفعل الناسخ واكتب الجملة صحيحة. ة اإليمانقويانت ) ك - 4

 : أوال التعبير الوظيفي           رابعا  :التعبير

 )أ(اكتب الفتة تحث فيها زمالءك علي االهتمام بالنظافة.

 اكتب في واحد فقط من الموضوعين اآلتيين : -: ثانيا التعبير اإلبداعي

  : اكتب عن أهمية الصداقة وأثرها مبينا الصفات التي تحبها في صديقك وواجبك نحوه . .الصديق الحق نعمة من هللا1
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 . عالقة األبناء بالوالدين تقوم علي الحب والتعاون والطاعة .. حدثنا عن واجبك نحو والديك  .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من قصة) علي مبارك  (: اقرأ ثم أجب :أوال :القراءة السؤال األول 

" في تلك األيام ولد لرب األسرة الشيخ )مبارك( ولد سماه )عليا(وكان لميالده فرحة كبيرة في القرية كلها مجاملة ألبيه الشهم 
 ل القرية "العطوف الذى يخدم أه

 ) أ ( معنى )رب األسرة ( ،  وجمع  ) شهم (  

 ) ب (ما القرية التي ولد فيها )على مبارك( ؟ ولماذا فرحت القرية بمولده ؟ 

 ) ج (اذكر أسباب احترام أهل القرية ألسرة ) على مبارك ( .

 ) د ( هل دامت هذه الفرحة ؟ولماذا ؟

  ينسي   ( :اقرأ ثم أجب :من موضوع ) يوم الالقراءة السؤال الثانى  

) لم أحك شئ عن فاطمة وقررت أن أنتظر ما سيحدث ، في منتصف األسبوع التالي ، دخلت المعلمة كامليا إلي الفصل  

 وقالت : يسعدني ........   (.

 ) أ ( هات جمع ) األسبوع ( ، ومقابل ) يسعدني  ( .ومرادف ) صحبة ( 

 سعادة  ؟       ج ( ماذا سيحدث في منتصف األسبوع القادم ؟ب (لماذا شعرت المعلمة كامليا بال

 د (صف المفاجأتان التان حدثتا ؟

 هـ ( حلل الكلمات اآلتية إلي مقاطع صوتية ) التالي     ،      يسعدني  ( 

  
 

 من نص ) نصائح أب ( : ثانيا : المحفوظات السؤال األول 

سماء اقلعي وغيض الماء وقضي األمر واستوت على الجودي  وقيل بعدًا للقوم  قال تعالى : )) وقيل يا أرض  ابلعي ماءك ويا

 الظالمين ((

 ) أ (هات من اآليات ما يتفق مع المعنى )كانت سفينة نوح تجري في موج كالجبال ( 

 ) ب ( ما معنى ) بعدًا ( ؟   وما جمع )األمر( ؟  

 ) د (  ما الجمال في قوله ) يا أرض ابلعي ماءك( ؟  .      صيان  ؟  ) ج (  لماذا عصى ابن نوح أباه ؟ وما نتيجة هذا الع 

 من نص ) البخيل والدجاجة (: قال الشاعر : السؤال الثاني 

 وإنه يزداد منه عـزا   فظن يوما أن فيــها كنزا 

 وكان في يمينه سكين  فقبض الدجاجة المسكين 

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين : 

 }أسفله ــ شماله   ــ تحته   {‘‘ :   يمينه ’’.مضاد 2              ابتعد  ــ أمسك   ـــ اعتقد  {‘‘  :   } ظن ’’ . معنى 1          

 سكينات ــ سكاكين ــ سكنون { ‘‘ :  } سكين ’’ . جمع 3          

 ) ب ( ماذا اعتقد البخيل يوما , كما تفهم من البيت األول ؟

 بخيل مع الدجاجة ؟ وماعاقبة الطمع؟) ج ( ماذا فعل ال

 ثالثا: القواعد النحويـــــــــــــة:

وأثبت الفلسطينيون أنهم أقوياء في مواجهة الظلم ,  أرضه الستردادالشجعان  جهادالفلسطيني يجاهد  الشعب" ما زال 

 الشعب منتبهاً لمؤامرات العدو(  هذاوسيبقى 

 أعرب ما تحته خط  –أ 

 بارة : استخرج من الع-ب

 جمع مذكر سالم "     –خبراً لفعل ناسخ وبين نوعه-" مفعوالً مطلقاً وبين نوعه

 اختر الصحيح مما بين القوسين فيما يأتي :  -جـ 

 شبه جملة (                                                  –مفرد  –أصبحت الفتاة مطيعة ألمها : نوع الخبر .....) جملة -1

 شبه جملة (  –جملة  –الحياة كلها جميلة : الخبر هنا ........) مفرد صارت  -2

 جملة (  –مفرد  –ليس العال بالتمني : نوع الخبر.................) شبه جملة  -3

 وغير مايلزم. التمني وحدد نوع خبره بآداب الطريق" أدخل على الجملة حرفا ناسخا يفيد  ينملتزمكانوا "المصريون  -د  

 عا :التعبير:راب

           أوال التعبير الوظيفي :
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 ) أ ( اكتب الفتة تضعها في مكتبة المدرسة .

 )ب( ثانيا اكتب فى واحد فقط من الموضوعين اآلتيين :

 .للنيل العظيم فوائد كثيرة لنا : اكتب في هذا الموضوع , موضحا واجبنا نحو حمايته , والحفاظ  على مائه من التلوث. 1

 تفيد الجسم,وتقوي الصحة,وتبعث في اإلنسان النشاط والحيوية . اضة. الري2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باً ، مثل ذلك الرجل الذي رأيته يعمل عند موظف كبير أعجبني " أحب أن أكون كات من قصة ) علي مبارك ( : -أوال القراءة 

 شكله ، وسرتني مالبسه ، ورأيت الناس يهابونه ويحترمونه " .

 ) أ (  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي :

 أخاف ( .  –أكره  –) أسرع    مضاد ) أحب (   : -2يخافونه ( .         –يكرهونه  –معني ) يهابونه ( :   ) يحبونه  -1   

 كتاتيب (  . –كتب  –جمع  ) كاتب (   :    ) ُكتَّاب  -3    

 ) ب (  ما الصفات التي كانت في الكاتب وأعجب بها ) علي مبارك ( ؟

 ) جـ (  هل وجد على مبارك الكاتب كما كان يظن  ؟

 :   ( زيارة ومفاجأة السؤال الثانى من موضوع ) 

ن فاطمة ما زالت جميلة المالمح ، رغم كل شئ .......... وسوإل أجعل كل تالميذ الفصل يأتون لزيارتها الحمد هلل أ" 

 " .  األسبوع القادم 

 "تلميذمفرد  -   قبيحة  مضاد   -معنى كلمة ب:  " يلي ما من الفقرة )أ ( هات 

                                      شعرها ؟وما السر في تغير وجه فاطمة وسقوط  ؟   لماذا حمدت فاطمة هللا ) ب ( 

 ) جـ (  

: } إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلي أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا  قال هللا تعالي  -1:  ثالثاً المحفوظات

 بالعدل إن هللا نعما يعظكم به إن هللا كان سميعاً بصيراً  {  .

 دوا األمانات (  ، ومضاد ) العدل ( ، وجمع ) أهل ( . ) ا (  هات : معني  ) تؤ

 في اآلية الكريمة السابقة ؟  –سبحانه وتعالى  –) ب ( بم أمرنا هللا 

 ) جـ ( أكمل : اآلية الكريمة السابقة من سورة .......................

 :  قال الشاعر :     من نص ) البخيل والدجاجة ( -2

 وال لقيــــه                بــل عظمة فـــى حجره مــرميــــة ولـم يجـــد كنــــزاً 

 فقال ال شــــك بـــأن الطمعــا                ضيـــع لـإلنسان مـا قــــد جمعـــــا

 ) ا ( أكمل ما يأتي : معنى ) لقيه (..........   ،  وجمع ) كنز ( ...........

 . ) ب ( اشرح البيتين السابقين بأسلوبك 

 ) جـ ( أكمل : قائل هذا النص الذى منه هذان البيتان ، هو ................

 ) د ( ما الجمال في قول الشاعر : " الطمع ضيع لإلنسان ما قد جمعا " ؟ 

 ثالثا: القواعد النحويـــــــــــــة:

ً على كل، واختار للجانابأصواتهم في االنتخابات البرلمانية، وكان اإلقبال كبيرا داخل  ماليين ال"أدلى   فرد عضوه ، حرصا

 تفيد الشعب، وتنمي التطلعات تنمية واضحة " االنتخاباتبالمجتمع، ف الرقي

 أعرب ما تحته خط. -أ 

                     : )خبراً لفعل ناسخ ـ مفعوالً مطلقاًـ                                                                        من الفقرة استخرجب( 

 مفعوالً ألجله ـ خبراً لمبتدإ واذكر نوعه(.

 ) جـ ( " المرشحون مستعدون للسباق " .

 أدخل على الجملة السابقة ) أضحى ( ، وغير ما يلزم . -

 ) د ( عين الخبر ، وبين نوعه في كل جملة من الجمل اآلتية : 

 . كن نظيف القلب تسعد -2          صار العلم يخدم الناس .             - 1

 . إن في ذلك آليات ألولي األلباب -4.                   عصفوربات  فوق الشجرة - 3

 واقفين " .  ) هـ ( " ظال

 مكان الفعل الناسخ فى الجملة السابقة ثم اكتبها صحيحة . ضع حرفا ناسخا

 )إجباري(   رابعا التعبير :اكتب فى هذا الموضوع

 أو الصديق( اسم المدرسة مدرستك)بدون ذكر صديقك تدعوه لزيارةاكتب برقية إلى  - 

 أكتب فى أحد الموضوعيين اآلتيين : -
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كتب عن دور الطبيب وأثره في نشر انهم .م  األول : األطباء لهم دور كبير في نشر الوعي الصحي بين الناس وعالج المرض م  

 الوعي الصحي في المجتمع .

 مدرستك ومجتمعك سلوك حضاري وإحساس بالجمال ورقى بالذوق أكتب فى هذا لموضوعالثاني : النظافة في منزلك و -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20 النموذج

 أوال التعبير :

 ثه فيها على نشر السالم اكتب برقية إلى أحد أصدقائك تح -ت

 تخير أحد الموضوعين واكتب فيه  -ث

 المعلم والطبيب والعامل لهم دور كبير فى تقدم المجتمع . -

 السالم والمحبة غاية اإلنسان فى هذا الكون . -

 :الكتاب ذو الموضوع الواحد  ثانيًا القراءة

لصغره يتحدث إلى الناس ببساطة عما يأخذه الكاتب من "لكنه لم يمكث طويال معه وطرده بعد ثالثة أشهر من خدمته ألنه كان 

 الفالحين "

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 ــ مضاد بساطة ) تعليل ــ تعقيد ــ تسهيل (                  ــ مرادف يمكث ) يبقى ـ يفنى ــ ينتهى ( 

 ــ جمع الكاتب  ) الكتبة ــ الكتاتيب ــ الكتائب (

 صود فى العبارة ؟ ولماذا طرده الكاتب ؟ب( من المق

 ج( ما المدة التى قضاها يعمل عند الكاتب ؟ 

 الكتاب ذو الموضوعات المتعددة()

 ( :اقرأ ثم أجب :" ذكاء صبي " من موضوع )
، أما عدم  يا أمير المؤمنين : إنا قدما علك من بلدنا ونحمد هللا الذي من علينا بك  ، وما قدمنا رغبة منا وال رهبة منك )

 الرغبة فقد أنا بك في منازلنا ، وأما عدم الرهبة فقد أمنا  جورك بعدلك   (
 ) أ ( مرادف )قدمنا  (  ،   ومضاد )جورك (  ، وجمع )الذي ( 

 )ب في الفقرة ما يدل علي شجاعة الصبي ، وضح ذلك           ) ج ( لماذا أتي وفد الحجاز  ؟
 ان سنه ؟) د ( بماذا تصف الصبي ؟ وكم ك

 هـ ( حلل الكلمات  ) من    ، تكلم ( الموجودة بالفقرة  
 ثالثًا المحفوظات من موضوع الدين المعاملة :

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من ظلم معاهدًا أو تنقصه حقه أوكلفه فوق طاقته ........................"

 . أ ( هات ما يلى : مرادف معاهدً ا ومضاد تنقصه 

 بم أوصانا الرسول صلى هللا عليه وسلم فى الحديث ؟ولماذا ؟  (ت

 ج( ــ عالم يدل استخدام كلمة معاهدًا فى الحديث الشريف ؟   

 د( ــ اكتب إلى نهاية الحديث الشريف .   

 من نص البخيل والدجاجة  -

 ولم يجد كنًز ا وال" لقية"           بل عظمة فى حجره مرمية

 طمعا             ضيع لإلنسان ما قد جمعفقال ال شك بأن ال

 أ ( ما معنى لقية ؟ وما جمع الشك ؟ 

 ماذا وجد الشاعر فى الدجاجة ؟ ولماذا ؟  (ب

 ج(أخرج من األبيات مظهًرا جماليًا ووضحه .

 رابعًا النحو :

 كل هدفحلم بالنجاح فالنجاح يتطلع إلى المستقبل وي وهوأال يستسلم لها  عليهكثيرة  عقبات حياتهاإلنسان فى مراحل  يواجه"

 على مواجهة الحياة "    تعينهالهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر  هذاإنسان , ولكن الوصول إلى 

 أعرب ما تحته خط 

 أخرج من الفقرة السابقة ) جمع تكسير ـ خبًرا لحرف ناسخ ـ مضافًا إليه (

 ج(أكمل بما هو مطلوب بين القوسين 

 ( بين الرابط في الخبر)                           أساسها جديدــ المدرسة 

 ( جمع مذكر سالم)        .............البترول................السالمــ إن 

 ( جملة فعلية فعلها ماضي)خبر                     ................  كان المعلمــ 

 د( أصبح مسلمى العالم متحدين     صوب الخطأ فى الجملة .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21 النموذج

 أوالً التعبير: 

 اكتب الفتة إلى أصدقائك تحثهم فيها على أهمية القراءة .  (ت

 تخير أحد الموضوعين واكتب فيه:  (ث

 عة كنز اليفنى والعز فى القناعة .القنا 

 . مصر تنهض وتتقدم بجهود أبنائها 

 ثانيًا القراءة )من الكتاب ذو الموضوع الواحد (

" عندما دخل على عنبر أفندى رآه جالًسا فى عظمة وأبهة أمامه كثير من األعيان والحكام واألغنياء يقفون فى خشوع 

 ويتكلمون بأصوات خافتة "

 " ومفرد " األعيان " ومضاد " خافتة "  هات مرادف "أبهة (ت

 من الذى دخل عليه على مبارك ؟ وكيف رآه ؟ (ث

 ما سر عظمة هذا الرجل ؟ (ح

 )الكتاب ذو الموضوعات المتعددة(:

"وكانت تعطى هدية لكل مريض تدخل حجرته ... تسأل عن أحواله ,وتمنحه ابتسامة لعلها تخفف مما يشعر به من آالم وتعب 

 مريضة" وفجأةلمحت مريم 

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  (ت

 ــ مفرد آالم      ) ألم ــ متألم ــ أقالم (        ثنان معًا (ــ  جمع هدية    ) هدايا ــ هوادى ــ اال

 ــ مضاد تعب     ) مشقة ــ راحة ــ ألم (

 مريم ؟ج(ما المفاجأة التى رأتها      ماذا كانت مريم تفعل ؟ وعالم يدل ذلك ؟  (ث
 د( حلل الكلمات اآلتية إلي مقاطع صوتية 

 : ...... /  ...... / ........   مريض:  ......  / ......   /.......  / ........           أحواله (ج

 ثالثًا المحفوظات : من موضوع "أخى اإلنسان"

 أخى األبيض واألسود            فى جوهرك المطلق

 تجد قلبى بها يخفق     أمد يدى فصافحها           

 "المطلق " وجمع" يد ".ومقابل أ(هات مرادف 

 ب(اشرح البيتين السابقين .

 ج( فى البيت األول جمال وضحه . وماذا أفاد فعل األمر" صافحها "؟

 د( من كاتب هذا النص ؟

 ند الغضب "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من ملك نفسه ع - 2

 أ(هات مرادف "الصرعة " وجمع "نفس ".

 ب(إالم يدعو الحديث الشريف ؟

 ج(من الشديد فى ضوء فهمك للحديث ؟

 رابعًا النحو 

بالعمل من أجل تقدم  مطالبونالنافعة فهم  باألعمالللنهضة والرقى ,وما أروع اهتمام الشباب  أساسان"إن العمل واإلخالص 

 " ذلكا تدركون أهمية مصر ورقيها ,ولعلكم جميعً 

 أ(أعرب ما تحته خط 

 ب(أخرج من العبارة )خبًرا لحرف ناسخ وبين نوعه ــ أسلوب تعجب ــ مضافًا إليه 

 ج(أكمل بما هو مطلوب بين القوسين 

 ) مثنى مناسب (             .فائزان بالجائزة إن...............الفصلــ 

 ( أعرب مافوق الخط)                              واضح .      الحقإنما ــ 

              "إني كنت من الظالمين"                  ثن واجمع هذه العبارة وغير مايلزم. -

 ونوعه.الناسخ  حدد خبر    "وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون"د(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22 النموذج

 )إجباري( أوال :القراءة: من قصة على مبارك
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" أحب على بعد ذلك الهندسة التي كان يراها ألغازا ال تحل .والحساب الذي كان ينفر منه بفضل هذا المعلم وطريقته السهلة 

 دا وتفوق فيهما حتى كان أول فرقته "وأقبل عليهما إقباال شدي

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :-أ

 غامضا ( -ظاهرا –معنى )ألغازا(:كالما ......................            )واضحا  -1

 المعلمات( -المعلمون  -جمع كلمة )المعلم(: ......................           )األعالم  -2

 (أمام العبارة الصحيحة وعالمة)    (  أمام العبارة الخطأ :√ ) ضع عالمة  -ب

 قضى على مبارك فى مدرسة المهندسخانة "ثالث سنوات "               )     ( -

 كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمين .                              )     ( -

 سة والحساب ؟ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟ماذا كان يرى على مبارك في دراسة الهند -ج

 :   (يوم ال ينسىالسؤال الثانى من موضوع )

)كانت المفاجأة الرائعة األولى أن نرى فاطمة وقد ارتدت قبعة بيضاء جميلة  للغاية . وكانت المفاجأة الرائعة الثانية أن ترانا  

 فاطمة وقدر ارتدينا قبعات بيضاء مماثلة لقبعتها(

 مة) للغاية(..............  ،  جمع) قبعة( ...................يقصد بكل -أ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -ب

 بالحزن( -بالغضب  –ستقبل الفصل فاطمة )بالترحيب ا -

 البيضاء( -الصفراء –أصبح اسم الفصل فصل قبعات )الحمراء  -

 اذكر المفاجأة الرائعة الثانية؟  -ج

 ظات : من نص "نصائح أب"ثانيا المحفو

ِحيٌم *َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي مَ { ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربهِي لَغَفُوٌر رَّ ْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَادَى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن َوقَاَل اْرَكبُواْ فِيَها بِْسِم اّلله

عَ  عَنَا َوالَ تَُكن مَّ  }اْلَكافِِرينَ  فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

 معزل ( –فسر ما ياتى )مرساها  -ت

 بم نصح نوح ابنه؟                              -ث

 ماذا تستفيد فى حياتك من دراستك هذا النص الكريم؟ -ج  

 )يابنى اركب معنا ( عالم يدل هذا التعبير القرآنى ؟ -د  

 من نص" أخى االنسان"  -2

 لنعيش إخوانا لقد جئنا إلى الدنيا           معا

 ونسعد بالحياة معا            أحبـــــــاء وأعوانا

 ولو شئنا أحلنا جـــــــــــــــــــــنة الفردوس دنيانا

 اختر الصحيح من بين األقواس: -ت

 الحياتات( –الحيوات  –جمع الحياة ) الحيات  -3

 محبوب ( –حبيب  –حباء ) محب أمفرد  -4

                                كيف يحيل الناس حياتهم جنة ؟       -ث

 أيهما أجمل ولماذا "نسعد بالحياة" ، " نحيا بالحياة"؟ -ج  

 خوة مهما اختلفت الوانهم " اكتب البيت الدال على ذلك ؟إالناس  -د 

 ثالثا النحو:

إن المغفرة تمحو الذنوب فى مغفرته ؛ فطمعا نبيلة ، وتب إلى هللا  أخالقهعن خطئه  فالمعتذرعتذار إن أخطأت ؛ "بادر باال

 من الناس " محبوبا،  هللافى معامالتك لتصير قريبا من   سمحاوكن 

    استخرج من الفقرة: -ب

 سمه .احرفا ناسخا واضبط  -2               .هخبرا لمبتدأ وعين نوع -1        

 أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة. -ب   

 :اختر الصحيح من بين االقواس  -ج   

 "  حسن خطله "محمد    ن الخط ""محمد حسَّ     "محمد حسن الخط " -3

 في كل جملة.نوع الخبر بين          

 شبه جملة (. –جملة  –"  نوع الخبر) مفرد يا ليت لي مثل ماأوتي قارون" -4

 " أدخل على الجملة حرفا ناسخا يفيد التمنى وغير مايلزم.حارسا العقار عيناهما ساهرتان" -د  

 )إجباري(   ا التعبير :اكتب فى هذا الموضوعرابع

 تشكره على دوره فى حماية الثورة المصرية .  الشباب المصرياكتب الفته إلى  -    
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 مضاد

 

 نوعها

 الجملة

 مرادف يأتون

 كتب فى أحد الموضوعيين اآلتيين :ا -

 األول :يدعونا اإلسالم إلى األخوة والمساواة بين جميع الناس،اكتب فى هذا الموضوع    

 ل كل إنسان ، ويبنى النجاح على أسس محددة اكتب فى هذا الموضوع مبينا أهم أسس تحقيق النجاح .الثاني : النجاح أم    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23 النموذج

 مبارك : أجب عن األسئلة اآلتية : أوال القراءة :  من قصة على 

 " لكن ظنه كان خاطئا فقد غره المظهر و لم يعلم ما وراءه فسرعان ما ظهرت الحقيقة المرة " 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  -أ

 سره (  –أعجبه  -معنى غره  ) خدعه            حقائق (        –أحقة  –جمع حقيقة ) حقوق  -3

 المالحة (      –العذبة  –) الحلوة  عكس المرة -4

 من الصبى الذى تتحدث عنه العبارة ؟ وما المظهر الذى خدعه ؟       -ب

 مالحقيقة المرة التى تتحدث عنها العبارة؟   -جـ 

أجعل كل تالميذ الفصل يأتون لزيارتها  وسوف" الحمد هلل أن فاطمة ما زالت جميلة المالمح ، رغم كل شئ .......... 

 األسبوع القادم  " . 

 مفرد تلميذ" -مضاد قبيحة       -)أ ( هات من الفقرة ما يلي  :  "كلمة بمعنى 

 ) ب ( لماذا حمدت فاطمة هللا   ؟  وما السر في تغير وجه فاطمة وسقوط شعرها ؟                                     

 أكمل خرية المفردات اآلتية) جـ ( 

 

 

 

 

 ص:من نص ) نصائح اب ( قران كريم:ثانيا :النصو

ِحيٌم *َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي  ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربهِي لَغَفُوٌر رَّ َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَادَى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن ) َوقَاَل اْرَكبُواْ فِيَها بِْسِم اّلله

عَنَا َوالَ تَ  َع اْلَكافِِريَن (فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ  ُكن مَّ

 معزل ( –فسر ما ياتى )مرساها  -أ

 بم نصح نوح ابنه؟  -ب

 ماذا تستفيد فى حياتك من دراستك هذا النص الكريم؟ -ج

 )موج كالجبال ( عالم يدل هذا التعبير القرآنى ؟ -د 

 من نص اخى االنسان لعيسى الناعورى -2

 لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا

 سعد بالحياة معا أحبـــــــاء وأعواناون

 ولو شئنا أحلنا جـــــــــــــــــــــنة الفردوس دنيانا

 اختر الصحيح من بين األقواس:

 محبوب ( –حبيب  –حباء ) محب أمفرد  -ب                       الدناة ( –الدنايا  –جمع الدنيا ) الدنا  -أ

 كيف يحيل الناس حياتهم جنة ؟ -ج

 بين جمال التعبير فى قول الشاعر : "معا نعيش اخوانا ". -د

 لوانهم " اكتب البيت الدال على ذلك .أخوة مهما اختلفت إالناس  -هـ

  :ثالثا النحو :اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب

 )رحمته بتغاءينا أن نشكره ، االحياة ، فأصبحنا من خيره ننهل ، ومن حقه عل وسائل، فقد هيأ لنا  كثيرةنعم هللا علينا   (

 . أعرب ما تحته خط  -1

   (خبرا لناسخ،وبين نوعه –استخرج من القطعة )اسما مجرورا باإلضافة  -2

 : أجب عن كل جملة بما هو مطلوب أمامها -3

 ناسخا ثم أعد كتابتها (حرفا  دخلأ .                            (لك عندي أجر – أ

 ( أكمل بمفعول مطلق مبين للنوع )   .……… سائل الحياةهيأ لنا هللا و –ب 

 )احذف الناسخ ثم اعد كتابة الجملة(                      . محبَي السالم انوك –ج 

 بين نوع الخبر ( .      ( أهوى القراءة في جمبع أوقاتي أنا دائما   -د

 ط لمفعول ألجله (حول ما تحته خ)          برسولنا لالقتداءنساعد الفقراء  –ه 



 مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح أ / أسامة غازي                                                                                                                                               

 كتب فى موضوعين مما ياتى بحيث يكون األول منهما  :ا: رابعا :التعبير

 اكتب الفتة تحث ابناء شارعك على النظافة -

 مدرستنا فيها نلعب ونتعلم ونعمل ونتعاون لذلك نحبها -

 الكتاب صديقى والعلم سالحى والتسامح منهجى -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24 النموذج

  أوال :القراءة: من قصة على مبارك
ساب الذي كان ينفر منه بفضل هذا المعلم وطريقته السهلة أحب على بعد ذلك الهندسة التي كان يراها ألغازا ال تحل .والح" 

 " وأقبل عليهما إقباال شديدا وتفوق فيهما حتى كان أول فرقته

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :-أ

 غامضا ( -ظاهرا –معنى )ألغازا(:كالما ......................            )واضحا  -1

 المعلمات( -المعلمون  -.....................           )األعالم جمع كلمة )المعلم(: . -2

 (أمام العبارة الصحيحة وعالمة)    (  أمام العبارة الخطأ : √ضع عالمة )  -ب

 قضى على مبارك فى مدرسة المهندسخانة "ثالث سنوات "               )     ( -

 )     (                            كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمين .   -

 ماذا كان يرى على مبارك في دراسة الهندسة والحساب ؟ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟ -ج

 (من موضوع )يوم ال ينسى ( :2)
رانا )كانت المفاجأة الرائعة األولى أن نرى فاطمة وقد ارتدت قبعة بيضاء جميلة  للغاية . وكانت المفاجأة الرائعة الثانية أن ت

 فاطمة وقدر ارتدينا قبعات بيضاء مماثلة لقبعتها(

 يقصد بكلمة) للغاية( :  ......................     ،  جمع) قبعة( : ...................... -أ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -ب

 بالحزن( -بالغضب  –أستقبل الفصل فاطمة )بالترحيب  -

 البيضاء( -الصفراء –قبعات )الحمراء  أصبح اسم الفصل فصل -

 اذكر المفاجأة الرائعة الثانية؟  -

 

 اثلثا:احملفوظات :أجب عن السؤال اآليت  :  
 من موضوع )أخي ...اإلنسان (اجب عما يأتي : 

 لقد جئنا إلى الدنيا       معا لنعيش أخوانا

 ونسعد بالحياة معا       أحبـــــاء وأعوانا

 جنة      الفردوس دنيانــاولو شئنا أحلنا 

 نسير( –نموت  –أردنا ( ،  مضاد نعيش : )نحيا  –رفضنا  –معنى شئنا : )عملنا  –أ   

 ما الفكرة الرئيسية لهذه األبيات ؟  -ج                          هذه القصيدة للشاعر...........................  -ب

 خوانا  (  ؟ ما الجمال فى قول الشاعر )معا نعيش إ -د

 رابعا : النحو :
فى   أمالمجتهدين  بالمدرسة االبتدائية ،إن المدرسة تبذل جهدا عظيما فى تفعيل التقويم الشامل  تلميذينكان جمال وعلى "

 "إعداد جيد لبناء مستقبل مصر الباهر

 

 أعرب ما فوق الخط . -أ

 اسما لحرف ناسخ  وبين عالمة إعرابه ( –برا جملة  خ –استخرج من العبارة :)اسما لفعل ناسخ  وبين عالمة إعرابه ب(

 أكمل ما يا تى بالمطلوب أمامها : -ج

 أصبحت المدرسة  ...........................    )خبر جملة اسمية(       -

 كأن القط ......................................    ) خبر مفرد( -

 ) خبر شبة  جملة (                       المعلم ..........................  -

 المعلمات .................................         ) خبر جملة فعلية( -

 ليت المذنبات  صادقات .                )ضع )أمسى ( بدل ) ليت( وغير  ما يلزم( -د

 م (الفدائيان  محبان لبلدهما .   )أدخل على هذه الجملة إن وغير ما يلز-
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